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C il TlP FAK{JLTESi r995 _ 1996 EcITIM REtIBERI

tlElfJMLlK ANDı

Hekimlik mesteği üyeleri araslna katüldüğım şu anda hayafumr
insanlük yoluna adayaCağımı açıkca bildiriyor Ve söz Veriyorum.

HoCalartma

saygı Ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatlmt,
Vicdanımın buyruklarl doğrultusunda dikkat Ve özenlQ yerine getireCeğime,
hasta Ve toplumun sağlığlnı baş görev Sayacağrma, benden hizmet
bekleyen kimselerin sırlarrna saygılı olacağıma Ve onlarr saklayacağrma,
hekimlik mesleğinin onuru Ve temiz töresini sürdüreceğime,
meslektaşlanmı kardeş biteceğime, din, millet, ırk, siyasi eğilim ya da
toPlumsal sınıf aynmlarlnın görevimle hastam arasına girmesine izin
vermeyeceğime, insan hayatlna kesin saygı göstereceğime, baskl altlnda
kalsam bile tıp bilgilerimi insanllk değer Ve yasalarrna karşt
ku]lanmayacağrma, açlkca, özgürce Ve namusum üzerine and içerim.
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c. U. T|P FAKULTESI l995 _ l996 EĞiTıM REttBERi

§

t-_.rr.

Fakültemizde yeni bir ders yllına başlamantn heyacanl ıçindeyiz, Yeni bir
ders yllı necleniyle bir üst slntfa başlayacak öğrencil€rin coşkusu, üç ay süreyıe boş
kalan sınıflann yenlden öErencilerle dolması biz öğretim üye|eri için de canltlük Ve
yeni bir motivasyondur. Yeniden bir yıllık hüzll bir tempoya ayak uydurmak,
çallşmak, kendimizi yenilemek, bilgilerimizi yeni birey.lere aktarmak, bir işe
yaradlğımızı farketmek ne güzel. Tüm Öğretim Üyesi arkadaşlanmln daha uzun
yıılar sağllk içinde bu coşkuyu yaşamalannı dilerim.' 

oers ylllnln Fakültemize, Üniversitemize ve Üıkemize hayırlı olmaslnı diler
hepinize sevgi ve saygılarıml sunanm.

Prof.Dr.Tan§eı ÜNsALDı
D€kan
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C. U, TlP FAKULTESI 1995 _ t996 EĞiTiM REHBER]

ilp FAKüLTDsinix yöxnrfuıı öncürü

DEKANLIK

Prof. Dr, Tansel ÜNSALDü

Prof. Dr. Abduılah ARSLAN
Prof, Dı. Abdulıah TAŞYURT

Dr, Erol ŞANLI

Dekan
Dekan Yard!mcısl
Dekan yardlmcısı

Fakülte sekreteri

FAKÜLTD YÖNDTİM K[.IRULU

Prof. Dr. Tansel ÜNSALDI

Prof, Dr. Cülendame sAYcl
Prof, Dr. Fatoş TANZER
Prof. Dr. Yusuf sARloĞLU
Prol Dr. iıhan sEzCiN
Prof. Dr. suphi MÜDDERRİS

Prof, Dr. Sena ERDAL
Doç. Dr. cihan YILDiRIR

Doç. Dr. Abdullah TAŞYURT
Yrd. Doç, Dr, sttkı PERÇiN
Dr. Erol ŞANLI (Raportör)

Prof, Dr. Tansel ÜNsALDl
Prof. Dr. Asım oÜLTEKiN
Prof. Dr. suphi MÜDDERRiS
Prof. Dr. Yusuf SARI06LU
Doç. Dr, cihan YILDIRiR

Doç- Dr. Abdullah TAŞYURT
Yrd. Doç. Dr. SıtIür PtrRÇiN

Dr. Erol ŞANLI (RaPortör)

15
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c. ü. TIP nAKüLTEsi 1995 - ı 996 EaiTiM REHBERi

Tıp EĞiTirıi yöxnriciıBni

PIof, Dr, Tansel ÜNSALDI

Prof. Dr. Abdulıah ARSLAN

Doç. Dr. Öge ÇETiNKAYA

Yrd. Doç. Dr. seıma sÜIİcÜ

Doç. Dr. Emel KoFIAQEL

Doç. Dr. Bilge oNARLIoĞLU

Prof. Dr. suat ToPAKTAŞ

Doç. Dr. oüıay KoÇooLU

Doç. Dr. tl. Hüseyin PoLAT

Doç, Dr. zehra SEYFiKLi

Doç. Dr. saniye ToPÇU

Doç. Dr. M, MaruR HAn

Doç. Dr. serap ÖZTÜRKCAN

Prof. Dr.Şefik DENER

Yrd. Doç. Dr. sadi TÜRI{AY

|4

Dekan

Başkoordinatör

Dönem l koordinatörü

Dönem I Koordinatör Yrd.

Dönem II Koordinatörü

Dönem tI Koordinatör Yrd.

Dönem lll koordinatörü

Dönem IIt Koordinatör Yrd,

Dönem IlI Koordinatör Yrd.

Dönem IV Koordinatörü

Dönem IV Koordinatör Yrd.

Dönem v koordinatörü

Dönem v koordinatörü yrd.

Dönem vl koordınatörü

Dönem VI Koordinatör Yrd.



c. ü, TlP nAKüLTEsi l995 _ l996 EciTiM RE,HBERi

TIP FAK[JLTESI DDRS PRoGRAM|

TEOR|K UYGULAMAl. $NlF
Biyolstatİstik
Fızlk
Tıbbl Bıyoloji Ve QQnetik
organik Kimya Ve 6İyokinıya
DeontoloJi
DaVranış Psikolojisi
Türk Dili
Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi
Yabancı Dil
Seçmeli (cüzel sanatlar / Reden)

lı sılllF
AnatomI
Histoloji - Embriyoloji
nizyoloJı
Biyofizik
Biyokimya
Tıbbi MikJobiyoloji ve Parazitoıoji

ııl. sılltF
t|alk sağltğı
Farmakolojı
Patoloji
Klİnik Bilimlere Cidş

ıv. §lNıF
cenel cerrahi
iç Hastalıklar
Çocuk sağlığı Ve Hastalıklan
Kadün Hastalıklan ve DoEum
Adlı TtP
Radyoloji
cöğüs tlastalıklan
cöğüs - Kalp - Damar cerrahisi

1

l

4
4
4

4

2
J
ı

2
l
z

5
5
4

5

L Yanyıll

l. Yany!lı
ll. Yanyılı

l yanyıl6
+

6
I3

(7 hafta staj)
(a hafta staj)
(8 hafta staj)
(7 hafta staj)
(5 hafta staj)
(5 hafta staj)
(2 hafta staj)
(2 hafta staj)

NoT: Dönem ı, ll, ııı'da Entegre si§tem uyguıanmaktadır.

l5

l



c- ü. TtP FAİüüLTESi l995 - 1996 EĞiTıM REHBERi

v. sllrlıF
Dermatoloji
ortopedi Ve Travmatoloji
Nöroşirürji
ürolojl
oöz tlastalıklan
Kulak.Burun - Boğaz
Anesteziyoloji
Nöroloji
Psikiyatri
Klinik Bakteriyoloji infeksiyon na§atıklan
F-TR

vI. sINlF
Çocuk sağlIğı Ve tlastallklan
iç tiastalüklan
Kadtn tlastalüklan Ve Doğum
Aciı cerrahi

ltrsaı İlekimlik
Psikiyatri
Seçmeli

(2 Ay staj)
(2 Ay staj)
(2 Ay staj)
(2 Ay staj) (l ay Acİl 1 ay
cerrahi Klinikte }?pllacak Ve tek
not olarak değerlendlrilecel0
(2 Ay staj)
( r Ay staj)
( r Ay staj)

TEoRİK
(4 hafta staj)
(4 hafta staj)
(2 hafta staj)
(4 hafta staj)
(4 hafta staj)
(4 hafta staj)
(2 hafta staj)
(4 hafta staj)
(4 hafta staj)
(2 hafta staj)
(2 hafta staj)

UYGULArIA

l6



c, U. TIP FAKULTESI l995 _ l996 EĞiTiM REIıBERi

OGRETIM UYE VE GOREVLILERI mİIDL TIP BILIMLERI
BoLUMU

EoLÜM 6AŞK^İtl i Prof. Dr. sena ERDAL

Anablllm Dalı onvaıu Adı soyadı

Tıbb! Biyoloji

nisbloji Embriyolojl

Anatomi

nizyoloji

6iyoklmya

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Ögr. cor. nr
öEr. cor, or
Uz.

uz.

Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd. Doç, Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

uz.

Prol Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Uz.

Ahmet ÇoLAK (Başkan)

ilhan sEzciN
Seıma sÜNoÜ
öztürk öZDEMiR

Ferda PERÇiN

Yücel YALMAN

Necla oÖKoĞLU

Erdoğan GÜttsoY (Başkan)

Tülin BAYKAL

Emel KoPrAGEL
Bilge oNARLloGLU

Erdem CÜMÜŞBURUN (Başkan)

Mehmet ÇiMEN
Ferruh YÜCEL

sena ERDAL (Başkan)

Abdullah ARsLAN

Ahmet ÜNAL

Turan oNARLIoĞLU

Atiua ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER

öğe ÇETiNKAYA
Sevtap BAI(IR

salih ÇETiNKAYA
fufat KURŞUN

l7

Prof. Dr.

Prof. Dr,

Doç. Dr,

Doç. Dr.



c, U. TIP FAKULTESI l995 - l996 EolTlM REIiBER]

Anabiıim Dall ünvaru Adı soyaö

Biyoistatistik Yrd. Doç. Dr, ziynet ÇINAR (Başkan)

Mikrobiyoloji Prol Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yd. Doç. Dr

Uz. Dr.

uz. D(.

BoLUM BAŞKANI : Prof. Dr. natoş TAJtZER

Adli TlP Yrd. Doç. Dr

Farmokoloji Prol Dr.

öğr. aör. Dr

uz.

Iç HastallkIan Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr

DAtliLi TıP BiLinLEnİ rÖıÜıuÜ

cülendame sAYQt (Başkan)

Yahya tlAKoÜDENER

semra özÇELiK
M. zahir BAKlcl
Ömer PoYRAz

Memnune ERANDAÇ

runda KoÇoÖLU

|'4etin ÖRSAL (Başkan)

Yusuf sAttloĞLu (Başkan)

Tljen KAYA

Muammer cAllol

Füsun oULTEKIN (Başkan)

saniye ToPÇU

serhat İÇAĞAsıoĞLU
Cansel TÜRKAY

MehmetŞENcAN
rerhan CANDAN

Seblle DÖK]uETAş

Fatoş ÖNEN

oöğüs tlastalıklan Doç. Dr

la

zehra sEYFiKLi (Başkan)



c. ü. TlP FAKüLTESi 1995 - 1996 EÖiTiM REHBERi

Anabiıim Da|ı ünvanı Adı soyadt

Çocuk sağlığü ve

hastalıklan

Aile Hekimliği

Klinik Bakteriyoloji Ve

En feksiyon tlastalıklan

Pskiyatri

Halk sağlüğl

Dermatoloji

Fizik§el Tıp Ve

Re h a bi litasyo n

Radyodiagnostik

Prof
Prof

Doç
Yrd.

Yrd.
Yrd.

Dr,

Dr,

Dr.

Doç, Dr

Doç. Dr

Doç. Dr

A§lm cULTEKIN (6aşkan)

nabş TANZER

Hayri Bozkurt ToKSoY
Diıara iÇAĞAsIoöLU
Sadi TÜRKAY
cülden KAFALI

Mehmet BAKIR (tsaşkah)

iıyas DöKMETAş

orhan DoĞAN (Başkan)

sema ERKEK DÜNDAR

Servet ÖzcÜR (Başkan)

rerit KoÇoĞLU
H. ttüseyin PoLAT
oülay KoÇoĞLU
Haldun SÜMER

M. MaEruf'i nAn (Başkan)

sedat ÖzÇELiK
Serap öZTüRKCAN

sami nizMETLi (6aşkan)

tlasan ELDEN
Vedat Naci TARtlAN

A. oktay lŞIK (Başkan)

orhan soLAK
Mübecce| ASLAN
rıuıu5ı EĞİLMEZ
sema 6ULUT

Doç, Dr

Doç. Dr

Doç. Dr

Prol Dr.

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr,

Yrd. Doc, Dr

Doç. Dr
Doç. Dr
Doç, Dr

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr
Yrd, Doç. Dr

Doç
Doç
Yrd.

Yrd.

Yrd.

Dr.

Dr.

Doç. Dr

Doç. Dr
Doç. Dr

l9

saniye ToPÇU (Başkan)



c. U. TIP FAKULTESI l995 - l996 EĞiTiM REtıEERi

Anabiıim Dalı ünvaıu Adı soyadı

Nöroloji

Nükleer TlP

BöLüM BAşKANı

oenel cerrahi

kadln tlastahklan

ve Doğum

üroloji

Nöroşirü rji

Prol Dr,

Prol Dr,

Yrd, Doç, Dr.

Yrd, Doç. Dr.

Doç. Dr,

Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

öğr. cör. Dr.

ögr. cor. or.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd, Doç. Dr

Pla.ve Rekonstrüktif cer. Yrd. Doç. Dr. Ahmet TERzioĞLU (Başkan)

Ögr. cor, or. Taner ERSELCAN

CDRRAİiI TIP BILIMLERI BOLIİİru

Prof. Dr, süPhi MÜDERRiS

Şefik DENER (Başkan}

Suat ToPAKTAŞ

A}tekİn AKYÜZ

K.Kadlr ToPALKARA

cihan Y|LDlRIR (tsaşkan)

Fevzi cahit iÇLi

ŞehsuVar CöKcöz

Abdullah TAŞYIJRT (Başkan)

Ali ÇETiN
ıreral ÇETiN
Özkan Aydln LEYLEK

Yener cÜLTEKiN (tsaşkan)

cüneyd özKüRKÇüoiL

suphi MÜDEtiRis (Başkan)

Tanfer KUNT

Ercan cANBAY

sedat öZTüRKCAN

Yrd. Doç. Dr. Murat aÖKsEL (Başkan)

Kulak-Burun-Boğaz

2o



c. ü. TıP FAKÜLTESi l995 _ ı996 EĞiTiM REHBERı

Anabilim Dalı ünvan Adı soyadı

cöz tlastalıklan

oöğüs-Kalp Damar

cerrahisi

Doç, Dr.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç, Dr,

ögr. oor. or.

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

uz. Dr.

ortoPedi ve Travmatoloji Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr,

öğr, cör. Dr.

öğr, cör. Dr.

Anesteziyoloji Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ögr. oor. Dr.

Patoloji Prof. Dr.

Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

uz.

Ttbbi ingilizce

cenap QUI,ER (Başkan)

orhan ELiBoL
Ayşen ToPALKARA

Kemal ARJcl

Kasım DOĞAN (Başkan)

Melih KAPTANoÖLU

öcal BERİ(AN

Tan§el UNSALDI (Başkan)

sıtkı PERÇiN

okay BULUT

Yüksel özKAI.t

Ş.Öner ŞAVK
Mustafa KUNT

caner MiMARoÖLU (Başkan)

tlaluk KAFAL|

Bilğe KARSLI

zühal KÜçÜKYAVUZ

z. I,landan AKER (Başkan)

Fahrettin QözE
Reyhan EĞiLMEz
Esin YlLD|z

cemal ÇERi

oğr, oör. Dr, sedat ToREL

2I



c. ü. TlP FAKüLTESi l995 _ 1996 EĞiTiM RErüBERi

GEIIEL BILGILER

Tıp Fakültemiz l7BB sayüh yasa ile kuruımuş olu.P, 1974 / 1975 öğretim
yıhnda 50 öğrenci ile tiacetepe Universitesinde eğitime başlamıştır. l98l / 19B2
ytlünda 54. l9a2 /' l9a3 yünda 44, t9a5 / 1984 yılünda 55, l9B4 / l9B5 yılında
20, l9a5 / l986 yıhnda 57. l9a6 /l987 ytllnda 64, l9a7 /l9B8 yüItnda 66, lgaa i/
1989 yıltnda 47, |9a9 / l99o yılında 65. t99o /l99t ylında 92, 199r _ 1992
yllında ı13 kişi 1992 _ 1995 yılında I22 1993 - 1994 ylında lo5 1994-1995
ytlında 87kişi olmak üzere toplam 9lg tlp doktoru mezun olmuştur. Halen Tlp
Fakültesi Dönem l de l74. Dönem ll de 206, Dönem lII de l64. Dönem lV de l55.
Dönem V de l29 Ve Dönem VI ll4 öErenci olmak üzere topıaİ-i1 942 öğrenci
eoitim görmektedir Bu güne kadar Fakültemizin çeşitli Anabilim Dallannda 297 hp
doktoru Tababet ljzmanllk Tüzüğüne göre ihtisas yapmlş olup, halen l57 (l9) bp
doktoru İhtisas yapmaktadır.

sağllk Bakanıığl ile yapllan Protokol uyannca Fakültemiz öğrencİleri sivas'a
40 kilometre uzaklıktaki Ulaş, Koyuncu Ve Llanlı Sağtlk ocaklannda saElık
Bakanlığı elemanlan ile işbirlİği İçerisinde 2 şer ayllk süreler halinde Kürsal
İlekimlik eğitimi görmektedirler. Halen Fakültemizde 23 Profesör, 28 Doç€nt, 43
Yardlmcı Doçent, 9 öğretim görevlisi, 9 Uzman Ve l90 araşttrma görevlİsi görev
yapmaktadlr.

Aynca fakültemizde 9 araştırma görevlisi, Doktora, l57 araştürma görevlisi
Ttpta Uzmanltk çalışmasl yapmakta oluF şimdiye kadar çeşitli anabilim
dallanmlzda 297 hP doktoru Tababet Uzmanlık Tüzüğü ne göre ihtisas yapmüştır.
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DÖNEM l
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c. ü, TIP FAKüLTESi i995 - l996 EoiTiM REHBERi

Derslef

TEMEL BİLiMLER DERS KURULU I

25 Eylül - l7 Kasım tgg5

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Fizik

org. Kimya - Biyokİmya

Tlbbi Biyoloji - Cenetik

l6

la

12

34

25

|2

l6

ToPlam |23 l55

BlYoİsTATlsTİK :
istatistikle ilgiıi ceneı Bilgıler, sağlık Llizmetleri ve BiyoistatisLik, Frekans

Dağılımlan Ve Tan]ünlayıcı Öıçüler, Örnekleme Te. rik Dağllışlar.

DEONTOLOJİ
Sağllk Ve nastalük,Hekimlik Anlayışında celişmeler, 2ooo y|ınadek sağlık

tledeReri, Sağlük Mevzuatl Ve Deontoloji, Yenİ Boyutlar, Hekim tlasta ilişkiĞri,tlekimlerin Meslektaşıan ile iıİŞkileri, Temel Sağllk Hizmetleri, Şarlaianlık,Hekimlerin tlukuki ve cezaı sorumluluklan,

FİzİK 3

skaler Ve Vektörel Büyüklükler, Molei(üler Kuvvetıer Ve steroİzomeri. statik_
Dinamik, Kinetik. iş - Enerji - oüÇ. implus ve lvlomentim, Dönme Hareketleri,

oRGANiK KlürIYA ve BıYoK|MYA :
Atom, Kimyasal Bilgiler, Moleküler Kuwetler, stereoizomeri, Alkanlar -

Alkenler. Karboksilli - Dikarboksilli asitler, Aminler Ve diğer Azotlu bileşikler. Hücre
Ve Kimyasal Kapsamü, su Ve Biyolojik işlevleri, Asit - 6az Ve Tamponlar, Aİomahk
Hİdrokarbonlar, Amino asitler, PePtidler, Proteinlerin yapısaı özelıikıeri, biyolojik
islevleri. sıntfl andlnlmasl.

nBBİ BİYOLOd LABORATUVA RI İ
Laboratuvar çalüşmalanyla ilgili kurallar ve araç - gereçlenn tanıtüımasl,

Koaservatlann oluşumu, organİk Madde Aranmasl, Molekü]er Hareket Ve Hücre
Zan, ÇöZelti Konsatrasyonlan, Asitler, BaZlar, tl ve TamPon Çözeltiler, ÇeşitliHücreler, Kİomozom Analizi

TIBB| BıYoLoJı 3

canltlığln oluşumu, Biyomolekülier, Hücre, Enzimler

21

t6

la

46

4|



C. ü. TlP FAKüLTESi 1995 _ l996 EĞiTiM REtltsERü

TEMEL BiLiMLER DERS KLJRLJLU tr

2l Kasım 1995 - l t ocak 1996

Dersler

Biyoistatistik

Deontoloji
org. Kimya-Biyokimya

Ttbbi Biyoloji - Cenetik

Fizik

Teorik
l6
l6
34

25

5L

Toplam

l6
l6
44

43

32

Pratik

lo
la

ToPlam l23 l5l

BİYOİSTATİSTİK :

Teorik Dağlllşlar, Önemlilik Testleri, Khi - Kare Testi Ve Uygulandığl Düzenler,

DDONTOLOJİ:
Meslek sürn, Hasta Haklan, Hekimlerin Hukuki Ve cezai sorumluİuklan,

DeontoIoji Tüzükleri, Ttp Tarihi.

nlzİr ı
Dönme tlareketleri, Titreşme Hareketleli, Alüüşkanlar Mekanüğt,
Isü, Termodinamik, Elektrostatİk, Elektrİksel Alan, Doğru Al$m Devrele-ri, X

lştnlan, oözün oPtik Yapısı, Büyüteç, Mikroskop, Elektron Mikroskop.

oRGAN|K xlıw,ı - sİyoKiüıIYı ı
eozirnler, Heterosiklik Bileşikler, Enzim Kinetikleri,Alkoller - Fenoler, Eterler,

Aldehit Ve Ketonıar, Karbohidratlar, clikoproteinler, Lipitler, Metobolizmaya Ciriş,
Termodinamik, Nükteik Asitler, Nükleoproteinler, ETS Ve oksitatif fosforilasyon.
oksiien Toksisitesi Ve süPeroksid radikali, Asit baz titrasyonu, Enzimle hidroliz.

TIBBİ BıYoLoj :

BiyokimyaHsüal Tepkimeler, DNA RNA sentezi, Protein sentezi, operonlar,
Bakter! Cenetiği, tsağüşüklük, İiormonlar, Vitaminler

TIBBİ BlYoLoJl LABoRATUVABI :

tİücre Böİünmeleri, Enzimatik Tepkimeleri Etkileyen Faktörler, Katalaz
Enzımi Aktivitesinİn incelenmesi, Preperatlann nazırlanması Ve Boyama
Yöntemleri, Kan oruPlan, Vitamin Tayini, Deney na}vanlan Diseksiyonu, Elekfuon
Mikroskobik Çalışmalann tlazırlanması

28

2a



c. a]. TIP FAKüLTESı l995 _ 1996 DoITIM REHBERI

Dersler

TEMEL EiLiMLER DERS KIJRULU ıtı

29 ocak - 22 lül[rd^r

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Daıırantş tsilimleri

Tıbbi Biyoloji - cenet:]i

tsiyokimya

l6
3;
35

36 6

l6
32

35

42

Toplam l t9

TıBBİ cENET|K:
Temel oenetik Bilgiler, Mendel Kanunlan Ve t(alıtımln Fizİksel Temeli,

otozomal ve Seksüel tsaglı Kalütım, ivloleküler cenetikte DNA nln Yapıst, Analtzı Ve
oluşumu, Kromozomun Moleküler Qenetik Temeli, Kromozom Anomalileri,
seksüel Celişme Anomaliler, PoPulasyon Cenetiği,

6

BlYolsTATlsTlhı
Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Zaman serileri, Analiz Yöntemleri.

DAVRANIş BİLİMLDR_I3
Davranlş Bilinilerine Ciriş, Davranış Bilin l( l Ve T]p, Davranüş Ve Özellihleri,

Sistem Kavramü Ve car'lü Sİs,.m|er, tlomeostazis Ve tleterostazis, Yaşam, ceıişme,
Hasta]ık, Ölüm, Canlll.|da Davranış Düzeyleri, Davranışın Nörobiyolojik Kökenleri,
Psikoioji - TlPsal Ps!]lcloji. Bilinç ve Dikkat. Duyu Ve Algl. Duygular, oğrenme.
Düşünme, Bellek, Ruhsal Aygıt. cüdülemeli DaVranış, Savunma Düzeneklerİ.

oRGANıK KİMYA , B|YoKİııIYA:
oksidatif Fosforilasyon Rzyolojİk önemi, olikoliz. TcA, clikojenolizis, Pentoz

fosfat yolu, 6lukronat, Karbonhidrat lvletabolizmaşt ilgili Koenzimler,
clukoronneogenezİş, Dİğer cHo Ve Etanol Metabolizma, olikojen Ve diğef ctto
sentezi. olikojen Depo itastalıklan Ve Diyabet, Dolaşım lipitıeri, p -oksidasyonu,
Keton cisimleri, Lipoprotein metabolizması, Kolesterol metabolizması, Yağ asiti Ve
ltpit biyosentezİ, Prostoglandin metabolizması, Lİpit metabolizmaşl koenzimleri,
Lipit metaboliZması hastallklan, Bes!n maddesi olarak proteinler, Proteinlerin yıhm
yollan, Kolorimetri.

29



C. ü. TlP FAKüLTESi 1995 - 1996 EĞiTiM REnBERi

TEMEL BiLiıILEK DERs KLJRIJLU lV

2a IIART - la MAYIS

Teorik Pratik Toplam
6iyoistatistik

DaVranış BİlimIeri

org, Kimya - Biyokimya
Tıbbi Biyoloji - Cenetik
ilk yardım

l6

54

36

zo

l6

42

56

2o
Topıam l58 a l46

BİYOİSTATİST|K İ
Sağlık alanında öz€l istatistiksel yöntenrler. Nüfus, Doğum, Ölümıe iıgiliistastistiksel yöntemler, Klınık çalışmalarla ilgili istatiksel yontemler, Yaşimtablosu, sağltk düzeyi Ve hastalıklann uluslararasü stnlflandınlmasl.

DAVRAN!ş BlLİılLERl :

Ruhsal - cinsel Ve Ruhsal - Toplumsal gelişim, Kjşilik, cinsellik, insan ve
çeyre, Normal Ve anormal aynmt, Psikoz - Nevroz, Psikiolojik

testler, ToPlum bilim, Toplum Ve öğeleri, Toplumsal kurumlar,Toplumsallaşma, Toplumsal DeEişme, Kültür. Aile. Dil 
- Ve iletişim, Tlp

uyguIanmasında davranış Ve etik, Bilim, BiIimsel araştırma, Cenel değefle;dirme.
oRGANİK KİI,IYA ve BİYoK|MYA :
Amino asitlerin yükrm yollan, Esasi olmayan AA oluşumu, AA metabolizması

koenzimlerı, AA kullanıImast, Dokularda AA metabolızması, Purin nükleotidsentezi, primidin nükleotid sentezi, Deoksiribonükleotid sentezi, primidinlerin
yılçmt, inorganik metabolizma, Vitamlnler,

Asit - baz dengesİ, nemoglobin sentezi, nemogıobin },ıtOmt, Transaminasyon.

TİBBİ GDNETİK :
Dermatogifikler. Poligenetık, Konjenita| Malformasyonlar, Kalıtsal Metabolik

Hastaı|klaİ, Populasyon Tarar'].as.l, Prenetal Tanı, Cenetik nastalık Koruma Ve
TedaVi, Farmakocenetik Poligenetik Hastalıklar, Genetik Danüşma, cenetik Tarama.

iıx ynnoım,
, İlk yardlm eEİtİmi ve örgütlenme, insan Vücudunun anatomik özellikleri,hastanln dış görünüşü Ve muayene lle değerlendirilmesi, travmatolojide genel
biıgjler, Krnk Ve çılQkıarda ilk yardım, omurga yaralanmalan Ve ilk yardlm, Deıici vekesici yaralanmaıar, spor yaralanmalan, kann lravmalan, yanık, Donmalar, kafa veomuİilik travmalannda ilk yardım, cöğüs Lüavmalan, Kardiak arrest Vekardiyapulmoner serebral reŞüsitasyon, Kulak burun Ve göz yaralanmalan Ve ilkyardlm.

30
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c. U. TlP nAKULTESI l995 - l996 EĞiTiM REHBERi

1995 - 1996

DöNEM ı ENTEGRE sisTEM DERS KI.JRALLARI vE
sıNAv TAKviMi

komite slnavlan Final Bütünleme

Temel Bilimler Ders Kurulu I

Temel Bilimler Ders Kurulu ll

Temel Bilimler Ders Kurulu lll

Temel Bilimler Ders Kurulu IV

4.6.1996

7.6. t996

lo.6.1996

l5.6, l996

5,9. l996

6.9,l996

9.9. l996

l2.9. l996

20.1l
,|2.1

25.3

24,5

l995

l996

l996

l996

ılazeret S|navıan Jo -5l Mays 1996

t995 - 1996

DÖNEM r I{LAsiK sisTEM ve sERvis DERSLERi
slNAv TAKYIM|

servis Dersleri l. Ara Sın lL Ara Sln Final Bütünıeme

Tüfk Dili

Atatürk ilkeleri

Yabancı Dil

l3.12.1995

20.|2.1995

27 . |2. 1995

3.4

t 0.4

|7.4

5.6

l 1.6

l 7.6

l996

l996

l996

l996

l996

l996

l996

l996

l996

4.9

l o.9

t5.9

_]l



C, U, TIP nAKULTESI l995 - l996 ECiTiM REIıBERİ

DolıDM ll
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c. ü. TIP FAKüLTESi l995 - l996 ECiTİM REtlBERi
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C. ü, TP nAKüLTİ,si l995 _ l996 E6iTiM REttBERi

DersIe r

HÜCBE BiYoloJisi DERS KURULU I

25 EylüI -20 Ekim l995

Teorik

Biyofizik
Biyokimya
nizyoloji
ttistoloji - Embriyolo;,

Mikrobiyoloji-Pariızit. |.ji

20

6

l6
|2
29

a
6

zo
6

l6
2o

55

Toplam a-3 91

BİYoFiziK I

Bİyofizİğe gil-iŞ ve S l-birimleri, Membran yaprsr Ve fiziksel özellikleri,
Membian transpcrii biyofiZİği, Membran potansiyelinin oluşumu, Uinamiği Ve
membran modeli, ResePsör biyofizigi, el ktromedikal enstrümantasyonun
temeileri.

BıYoıilı{YA ı
Nükleik asitlerin biyosentezi, Protein sentezi

FİzYoLoJı :

Fizyolojiye giriş, Haicre iç ortam Ve homeostasisin tanımı. Vücut sıvılarl
hakl!nda genel bilgiler sıVı transportu Ve molaküler aktiviteI Brown hareketlerini,
filtrasyon, difüZyon, ozmoz {Lab' - tlücre organellerinin fonk§iyonlan, tlücre zannda
madde iIetimi (Difüzyon, aktif iletim, ozmoz), l{rlcal damarlafda madde alım
Verimİ. 6!yoelektrik Potan5İyellef

İiısTor,oJl . ElıIBBİYoLoJİ :

Cenel histoloji Ve Embriyoıoji tanıttmü, cenel histoloji, öğrenci mikros-
koplannln dağıbmı ve bakümı (lab.), tlistoloji metotlan, Mikroskop çeşitleri, lşlk Ve
elektromikroskoplann kullanümı (lab,), tlücre Ve hüÇrenin morfolojik ayünmı,
Dokunun boyanmasü Ve boyalann etkilerinin tartışllması (lab.), Liücre bölünmesi
hücrenin yaşlanmasl Ve hücre kinetiği, Mitoz (lab.).

üüdKRoBıoLoJl - PARAzİToLoJi ı
Başlıca mikroorganizma gruPlan Ve genel özellikleri, Bakterilelin genel

özellikleri Ve morfolojik yaPllan, Başllca parazit gruplan Ve genel özellikleri, ?arazit
konak ilişkileri, Mantaı,lann genel özellikleri Ve morfolojik yaPılan, Protozoonlann
yapısl ve genel özetlikleri, llelmıntlerin yaplsl Ve genel özellikleri,
Eklembacaklılann yaPlsl Ve genel özellikıeri, Virüslerin yaplsl ve genel özellikleri,
Bakteriyofaj yaplsl Ve genel özellikleri, 6akterilerin beslenmesi ve üretılmeleri,

35

Pratik Toplam
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c. Ü. TIP nAKÜLTESi 1995 - 1996 EĞiTiM REHBERi

Bakteriler metabolizması Ve enzimleri, Bakterilerin genetik özellikleri,
Mİkroorganizmalarda genetik madde aktanmü Ve plazmidIer, Antimikrobiyal
maddeler Ve mikroorganizmalar üzerine etkisi, Antimikrobiyal maddelere karşi
direnç mekanizmalan, Mikİoorganizmalann hastallk oluşturma-sında rol oynayan
faktörler, Virüslerİn üretilmesi, Virüslerin hastalIk yapma mekanizmaıan, bış
ortamin mikroorganizmalar üzerine etkisi, sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi,
antisePsi yöntemleri, LAB: Mikrobiyoloji laboratuvannda çalüşma kurallan, LAB:
?aruziLoloji laboratuvannda çalüŞma kurallan

36



I995 _ 1996 EĞiTiM RErüBERj

Dersler

DoKU BiYoloJisi DERS KLJRLJLU ıı

23 Ekim - B Araıık l995

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

tlistolojiEmbİıyoloji

0

4t344

30

56

6

la

9z
lo
56

54

ToPlam t20 72 l92

ANATOId :

Anotomiye giriş, Kas, Kemik, Eirlenller, Ceneı bilgİler. Üst extremite
kemikleri. Üst extl.:mite kemikleri (İab.), Columna Vertebralis, costaıar ve , ernum.
columna Vertebralis, costalar Ve sternum (lab.), Üst extremite eklel]ileri. sırt
bötgesi, YüZeysel sıı1 kaslan, sırt bölgesi, Yü-?ysel slrt kaslan (lab.). omuz Ve
kolun arka bölgesi, omuz Ye kolun arka bölgesi liab.), omuz ve kolun ön bölgeleri,
Memeler, Omuz./e kolun ön bölgeleri, Memeler (lab.), Axilla anatomisi Ve plexus
bra.hialis, Axilla anatomisi ve plexus brachialis (lab.), on kolun ön bölgesi Ve fossa
cubuti (lab.), Ön kolun arka bölgesi. Ön kolun arka bölgesi (lab.), EI anatomisi. El
anatomisi (lab-), Alt extremite kemiklerİ. Alt extremite kemikleri (lab.), Alt extremİte
eklemleri. Üst Ve alt extremite eklemleri (lab.), Gluteal bölge. cluteal bölge (lab.),
Plexus lumbo - sacralis Uyluğun arka ve lateral b'ölgesi, fossa poplitea. Uyluğun
arka Ve letaral bölgesi, fossa poPlitea (lab,), Uyluğun ön Ve medial bölgesi (lab.),
Bacağln arka bölgesi, Bacağln arka bölgesi (lab,), Bacağln ön Ve Ietaral bölgesi,
tsacağın ön ve letaral bötgesi (lab.), Ayak anatomisi. Ayak anatomisi (Iab,), Kafa
kemikIeri, Kafa kemikleri {lab.), Kafa İskeletinin bütünü. Kafa iskeletınin bütünü
(lab.), Yüz anatomisi Ve kafa derisi. Yüz anatomisi Ve kafa derİsi (lab,), Parotıs ve
temPoral bölge, Parotis Ve temporal bölge (lab.), Fossa inffatemporalis ve
pyterygopalatina- Fossa infratemporalis Ve p}t€rygopalatina (lab.), tsoynun ön Ve
yan bölgeleri. Boynun ön ve yan bölgeleri (lab.), suboccipital kaslar Ve dQrİn sırt
kaslan. suboccipitaı kaslar Ve derin slıt kaslan (lab.).

B|YoKİıIYA :

Yağ dokusu biyokimyası, Epitel doku biyokimyası, Kas dokusu biyokimyası,
Bağ dokusu biyokirnyası, Sin!r dokusu biyokimyast.

FlzYoLoJı :

Çizgili kasa ilişkin genel bilgiler Ve kasılma teorileri, Çızgili kasln mekaniksel
özelliklerİ Ve düz kas fizyolojisi, Sinif kas kavşağı Ve motor birimlerin nzyolojik
özellikleri, Periferik sinir sistemi fizyolojİsı, Reseptörler. sinaptik iletİm, sPinal
reneks I, Refıeksler IL otonom sİnir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi 1lab.), Sinir
fizyolojisi (lab.)

31
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c. ü. TIP FAKüLTESi l995 - l996 EĞiTiM RErıBERi

İrİsToloJi . Dı{aRıYoLoJİ ı
Embrİyolojiye gİriş. spermium morfolojisi Ve biyolojisi. sPermiohİstogenezis.sPermium, ovum, oogenezis, ovulasyon, Cenital sikIus, impıan-taslon,

oastrulasyon, Emriyo dlşt oluşumlar, Plesenta çeşitleri, eksojen ı,. enoo;en
maddeıerin embriyoya olumsuz etkileri, Embriyoloji preparatlan ve genı hücreleri(lab.), Dokular, Epitel doltusu. Örtü Ve gudde epiteli, Epitel dokuau (|ab.). Bağ
dokusu (lab.), Kan dokusu, Kan dokusu (lab.), Destek dokusu, tfulırdak dokusu]
fulü]rdak dokusu (lab_), Kemik dokusu, Kemik dokusu (lab,), Kas dokusu, Kas
dokusu (lab.), sinir dokusu, Sinir dokusu (lab.), Deri ve yan oluşumlan, Deri (lab.),

3ıt



c, Ü. TIP FAKÜLTESi l995 _ l996 EĞiTİM REtlBERi

Dersl<r

DoLAşlM . SoLUNİ,JM DERS KURLJLU ıll

lıAraıık-2Şubatt996

Teorik Pratik l'oplam

Anatomi

Biyofizik

Fİzyoloji

tlistoloji-Enı briyo lojI

Mikjo biyoloji-ParaZitolo ji

4;

2|

ıtl
ll

42

a

71

24

l5

Toplam l05 53 I58

AI!ATO!d :

Thorax duvan anaton]İ.'i, ".a!l) Ve Perikardium, Kalp Ve pe,i,(ardiılln (lab.),
Büyük damarlar Ve posterii)r . ].di.ıstintlmda bulunan oluşumlal lledi;rstinum,
Tlrcrax duvan, Mediastinunl (laı) Burun ve bu nla llglli yapılar. Buı,un Ve burunla
ilgili yapllar (lab,}, Laryn\, l,arynx (lab,), Trachea Ve akciğerler. Trachea Ve
akciğerler (lab.), Diaphraqma, Di;rPlıragma (lab,), Ağtz anaton,ıisi, Ağlz aı,ıatomisi
(lab.), Art, tenıi)orornan d;bu laris ve çiğneme kaslan, Art. temporomandibularis !,e

çiğneme kaslan (lab.), Phaiynx, Pharyx (lab.), Boyun kökü (oesophagus'un cen,ical
hsıılı, derin arterler, venler ve sinİrıer), Boyun kökü (oesophagu§'un çervical lürsmı,
derin arterler, Venlel V€ sinirler), (lab.),

BlYonİzlK ı
Elektromedikal eülstrümantasyonun temelİerİ, fızyolojİk §iŞtem analizinın

temel kavramlan, Kaplo teorisi ve slnir hücresinde pasif ileti,

FİzYoLoJl ı
Kanın görevleri, fizikseı ve kimyasal özellıkleri, Kan yaPlmü (tlematopoez) ve

düzenlenmesi, Kan hücreleri, Eritrositler, Kan hücreleri, t-ökositler, Trombositler,
Kanamanln f'izyolojik önlenmesi ve pthtılaşma mekaniznıalan, Kan alma yöntemi,
Eritrosit saytmü, nemoglobin, riematokrit (lab,), Kan gnıplan ve transfüzyon, Kalp
kasının fizyolojik özetlikleri, Lökosit sayümı, tnkosit formülü {lab.), Kalp
kapaklannın görevled, Kalp sesleri fonokardiogmm, KalP devrimi ve kalpte basınç
değişiklikleri, Trombosit saytmt, Kanama, Plhttlaşma protrombiıı zamant taylnl
(lab.), kalp Verdısi kalbin yaPtığı iş, Kalbin metabolizması, KalP çalışmaslnın
düzenlenmesi, Sedimantasyon. Kan grubu, Hemoliz, Eritrosit osmatik direnci (lab.).
EKc (lab.), Hemodinamiğin ilkeleri, Kan baslncı, Kan bas!ncınIn düzenlenmesi,
Nabız, Koroner dolaşlm, EılC (lab.), nöta| Ve Pulmoner dolaşlm, Venöz Ve lenfatik
dolaşlm, insanda kan bastncl, Nabız Ve kalp sesleri (lab.), Solunuma giriş,
solunumun mekanioi Ve akciğer hacimleri, Akciğer alVeollerinde co2'in taşünması,
Solunumun düzenlenmesi, Atmosfer baslncl değişikliklerinde karşılaşllan fi.yolojik
sorunlar, Yapa) ,]olunum, SPironıetri (lab.).
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İrİsToLoJı - EItBRıYoLoj 3

Doıaşlm slstemi genel açüklama, Damarlar, Dolaşlm sistemi, Danrarıann,Kapillerin histolojik yapıst, Kalp, Dolaşlm sistemf (lab.), HiıenloPoesis,
tlaemopoesis (lab.), Lenfoid slŞtem, L€nfoid sistem (ıab.), Qastropulmoner sistem
ve gelişimi, Solunum sistemi, Trachea, Brochuslar, Akciğerıef. Alveol yapısı, rleura,solunum sistemi (lab.).

IdıRoBlYoLoJı - PAIiA zlToL oJİ !
Antijenler, Doku antÜenleri Ve MHc genler. immünglobinler, Antİjen - Antikor

birleşm.esi, imm ün cevabı n regü ıasyonu, -Bağışırsaı yanitta ioi- oynayan hücreler,Serolojik testler. Serolojik testler l (lab.), Seİolojik tlstter ll (laU.). İİ,r.üy".İ"-
karşı bağışıklık.
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Dersler

METABoLizrIA DERS Ki,JR[,,LU rv

5 Şrrbat . a Mart 1996

Te oril( Pratik Toplam

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji
Hİstoloji - Embriyoloji

'l'oplam

l9
23

56

la
96

lz

6

la

5l

56

1l4

ANATOMİ:
Kann ön duvan anatomisi Ve kann boşluğu topografisi, Kann ön duvan

anatomisi Vekann boşluğu topografisi (lab.), oesoPhagus'un abdominal t(üsmı Ve
miğde. Periton, omentum major - minor Ve burŞa omentalis, Miğde, oment,,ırrı
majoı, - minor, tsursa oınentalis (lab.), Duedonum, jejenum V( ileurn. Kalın
bağlrsajrlar, ince ve ka!ln bağlrsaklar (lab,), Karaciğer ve safra yollar, Piınkİeas
Ve dalak, Karaciğer, safra yollan, Pankİeas Ve dalak (lab,), Böbrek Ve .,eter, Vesica
urineria Ve urethra, Böbrekler, Ureterler, Vesi a urineria Ve urethra (lab.), Kann
arka duvan, kann arka duvanndaki damarlar ve sınialer, kann arka duvan, kal]n
arka duvanndaki damarlar Ve sinirler (lab.).

BİYoKİıüIYA ı
Karbohidratlann Şindirimi, Azotıu bileşiklerin sindİrimi, Yağlann sindirimi,

Sindirilen bİleşiklerin emilimi - taşınmasü, -Karbohidrat metabolizmaslnln
düzenlenmesi, Yağ metabolizmasının düzenlenmesi, Detok§inkasyon
mekraoizmalan, Porfi rin Ve safra pigmentleri metabolizmasi,

FızYoLoJİ :
Sind!rim fizyolojisine ait genel bilgiler, castrointestinal motilite, Besin

alınmasü, Çiğn€me Ve yutma iş|emİ, Midenin motor fonksiyonlan, safra kesesinin
hareketleri Ve boşalmasl, Kolonda motilite Ve defekasyon işlemİ, sindirim
sİsteminde salgü fonksiyonu, Pankreas salgısı, ince Ve kaltn bağlrsak salgülan,
Castrointestinal absorbsiyon besin alüşının düzenlenmesi, Bulanh, Kusma,
Karaciğer fonksiyonlan Ve safranın sindirimdeki rolü, Vitaminlerin nzyotojik
fonksiyonlan, Enerji metabolizmasl, iş ve spor fizyolojisi, Boşaltim
ftzyolojisi, Böbrek glomerullefinin fonksiyonlan, Böbrek tubulusıeririin fonksiyonu.
Klirens kavraml, Mikturİsyon Ve diuresis, ukstaglomerular cihaan fonksiyonu,
Renin oluşumu, Yapay böbrek, Diyaliz yöntemleri,

HısToLoJı . EüttBRİYoLoJİ l
sindirim sisteminin gelişimİ, Yanaklar, Tükrük bezleri, Dil, Dişlerin yaplsı,

Yutak Ve yemek borusu, Midenin histoİojisi, ince ve kalın barsaklar, Karaciğer,
Pankİeas histolojisi, Sindirim sistemi (Iab.), Ürogenital sİstem, Cenel açıklama,
Böbreklerin geliŞimi. nöbregin histolojisi, Üriner sistem (lab.). Tubuli renis , idrar
boşaltma yolla- 6öbrek damar Ve sinirleİin hiŞtofizyolojisı.
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NöKoENDoKRiN - tJREIüIE r DERS Kğ,JRULIJ v

rl Mart" 2Nlsan 1996

Teorik Pratik Topiam

23

I6

lB

tl

|4

4

4

37

z?

l5

ToPlam 6B 22 9o

ANAToMI !
Endokrin organlar, Endokrin organlar (lab.), Pelvis, Perineum. Pelvis Ve

Perineum (lab.), Erkek genital organlan, Efkek genital olganlan (lab.), Kadın genital
oıganIan, Kadln genital organlan (lab.), Medulla spinalis, Tractuslar, Medulla
sPinalis, Tractuslar (lab.), Medulla oblangata, Pons, Mesencephalon, Medulla
oblangata, Pons, Mesencephalon (lab.), otonom sinir sistemi,otonom sinir
sistemi (lab.), cranial sinirler 1 - 6.

BİYoFİzİK :

Biyomedikal potansiyellerin temelleri, sinirsel kodlama Ve bilgi iletimi,
Fİzyolojik sinyallerin analizi, Radya§yon bİyofiziğinin temelleri, Ultrasesin tehşis Ve
tedavide kullanülanllmeslnln biyonziksel temelleri.

FızYoLoJl :

Nöroendokrin İlişkiler, Liormonlar haklürnda genel bilgiler, tlipofizin Ve
hİpotalamus fonsiyonel ilişkileri, AdenohiPofiz ve nörohiPofiz hormonlanntn
fİZyolojisi, Tiroid hormon fizyolojİsi, Paratiroid hormonu Ve kolesistokinin'in
fizyolojik etkileri, Böbrek üstü medulla hofmonlannün fizyolojisi, Pankreas iç
salgtlanntn fiz-yolojik etkileri, Kadln genital hormonlannln fizyolojisi, Erkek
genital hormonlannln fizyolojisi, Celişme Ve yaşlanma, Hotmon fizyoıojisi (lab.),

nİsToLoJİ - EMBRlYoLoJİ :

Endokrin sistem hak}trnda genel açlklama, tliPofiz, EPifiz, Tiroid,
paratiroid, SuPrarenal gland, Endok-rin pankleas, Paragangliyonlar, Endokfin
sistem (lab.). Erkek genİtal sistem histolojisi, Dişi genital sİstem histolojisi,
Erkek Ve dişi genital sistem histolojisi (lab.).
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Dersler

NöRoENDoKRiN - üREüuE ı! DERS KuRULU Vl

3 Nısarr . 26 Nısan ı996

Teorik Pratil,, ToPIam

Anatoml

Biyokimya

Fizyoloji

Histoloji - Embriyoloji

|4

a

|4

4

l4

37

lo

Toplam 7a 2o 9a

AltAToırd :

Cranİal siniıler 7 12, araoial sinirler (ıab.), cerebellum, Thaıamus, Nuc,
Subthalamicus Ve corpus pineale, nypothalamr 3, Ba§al ganglionlar, cerebel|um,
ThaIanıtı§. tİypothalamus, Basal ganglionlar (lab.), Beyin hemi§ferleri (lab,), corcital
.nerkezl€r, Beyaz cevlrer, Koku yollan rhlnencephalon Ve Iimbik sistem,
Merkezi sinlr sistemi damaflan, rhinencephalon, Merkezi sinir sistemi damarlan
(lab,), Beyin zarl,an ve sinüsler, Beyin vertikülleri Ve serebrospinal slvı dolaşlml.
Be}in zarlan ve beyin vertrikülleri (lab.), Kulak, Vestibüler sistem, işıtme yollan,
Kulak (ıab,), orbita ve içindekiler, Bulbus ocuıi, Qörme yollan, cöz (lab.).

BıYoKIüşıYA :

tlormon etki mekanizmalan, Hipotalamus Ve hipofiz hormonlan,Adrenal bez
hormonlan, ca - P metabolİzması ile ilgili hormolar, Pankİeasın endokrİn
fonksiyonlan, Tiroid.

FızYoLoJl .
Vestibüler sistem Ve serebellumun motor fonksiyonlan, Merkezi

sensomotor sistem, Bazal ganglionlar ve retiküler formaŞyonunun motor
fonksiyonlan, Piramidal sistem ve motor aŞosiasyon siştemi, Duysal yol, Talamus
Ve duysal korteks. Retiküler formasyonun sensorik işlevİ ve duysal asosiyonun
korteksi, Merkezi Vejetatif sinir §istemİ ve uyku - uyantkıık ritmi, Beyinin yüksek
fonksiyonlan (öğrenme ve haflza', s€rebrosPinal slvı fizyoıojisi, AOn fizyolojisi.
Deri duyulan, Işitme fizyolojisi, cörme fizyolojisi, Tat ve koku fizyolojisi. EEC (lab.).

tllsToLoJı - DıaRiYoLoJİ :

ı4erkez sinir sistemi histolojisi, ılerkez sinir sistemi histoıojisi (lab-),
Kulağtn gelişimi Ve histolojisi, oözün geıişimi ve histolojisi.
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TıBEİ MiKRoBiyoı.o.ıi ve PAItAziToLo.ıi oens KURULU Vır

26 Nlsan " 5l MaJns 1996

Dersler Teorik Pratik Toplam

MikrobiyolojıParazitoloji l05 z4 Iz9

Toplam l05

ırdİRoBİYoLoJı - renezİtoıoıİ ı
Mikrobiyolojiye giriş, Vücudun normal mikrop florasl, streptokoklar Ve

oluşturduKlan enfeksiyonlar, Ttbbl parazitolojiye giriş, Entemoeba histolytica Ve
arnöbiyaz, serbest yaşayan amipler Ve PAllE, Brucellalar ye oluşturduklan
enfeksiyonIar, Plasmodiumlar Ve sıtma, Miküobİyolojik örnekıerin ahnması,
Mikfobrganİzmalann izolasyonu Ve antibİyogram, stafilokoklar Ve oluşturdukian
enfeksiyonlar, Neisserİa, Moraxeıla Ve acinetobacterler ve oluşturdukIann
enfek§iyonlar, nIV ve AIDS, Rabies virus Ve Kuduz, Korinebakterİler Ve
oluşturduklan enfek§iyonlar, Leishmanialar Ve oluşturdukıan enfek§iyonlar,
TryPanasomalar Ve oluşturduklan parazitozlat, Toxoplasma ve gondii Ve
toksoplazmoz, MikIobakteriler Ve oIuşturdukIan enfeksiyonlar, Riketsiyalar Ve
oluşturduklan enfeksiyonlar, KIamidyalar ve oluşturduklan enfeksiyonlar.
Mikoplazmalar Ve oluşturduklan enfekŞiyonlar, Enterik bakterİlerin genel özeltikleri
Ve Esherichialar oluşturduklan enfeksiyonlar, salmonelıalar Ve oluŞturduklan
enfeksiyonlar, Shigellalar ve oluşturduklan enfeKsiyonlar, Klebsiellalar,
Enterobakteriler ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Yersin!alar Ve oluşturduklan
enfeksİyonlar, Proteuslar Ve enterik bakteriler Ve oluşturduklan enfekşiyonlar,
sistemik mantar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar. Listerialar Ve oıuşturduklan
enfeksiyonlar, Helikobakterler legionellalar oluşturduklan enfek§iyonIar, Vİral
enfeksiyonlarda tanl yöntemleri, tlemophyluslar ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
Vibriolar ve oluşturdukIan enfeksiyonlar, Ciardia Ve giardiaz, Trichomonaslar Ve
oluşturduklan Parazitozlar, Sporsuz anaerop mikİooİganİzmalar Ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Sporlu anaerop mikroorganizmalar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
camphylobakteriler ve oluşturduklan enfeksiyonlar, infeksiyonlarda bağtşlklık,
immun yetmezlıği olan hastalarda enfeksiyonlar, Yüzeyel mantarlar Ve
oluşturduklan enfeksiyonlar, Pneumocystis ve diğer protozoonlar Vq oluşturduklan
parazilozlar, Sindirim Ve solunum sistemi trematodlan ve oluşturduklan
parazilozla(, Dolaştm sistemi trematodlan Ve oluşturdukıan parazitazlar,
Arboviruslar Ve oluşturduklan enfeksİyonlar, orthomyxoviruslar Ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Mantar enfeksiyonlannda tanl yöntemleri, Ekinoklar ve
oluşturduk|an parazitozlat, Tenyalar ve oluşturduklan parazitozlar, Nonfermantatif
bakteriler Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Basilluslar Ve otuşturduklan
enfeksiyonlar, Bordatella,Pasteurella,Francisella Ve oluşturduğu enfeksiyonlar,
t|ymenolePisler Ve oluşturduğu Parazitozlar, DiPylidium Ve Diphylobotrium Ve
oluŞturduğu parazitozlar, t{erpesviruslar Ve oluşturduklan enfeksiyonlaİ,
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Poxviruslar ve oIuşturduklan enfeksiyonlar, Picamavıruslar Ve oluşturduldan
enfekslyonlar, tlePat!t virusıar \,,] oıuştu.duklan enfeksiyonıar, nırsatçı mantarlar Ve
oluşturduklan enfeksiyonlal iıqtinornYces ve Nocardialar ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Deri altı maİltarliı V( oluşturdukıan enfek§iyonlar, Askari§ Ve
Askaryaz, AnkyloŞtoma, Necator ve oluşturduğu enfeksiyonlar, ince barsaK
nematodlan (strongyloides, lric h Cüstron laf), Kaltn barsak nematodlar Ve
oluşturduğu parazitozlar, Deri ü(,i I nematodlar V. oluşturdug,, parazi!i].,j ."
Paramyxoviruslaı ye oluştuId t!l.,,,rl ! lrl, .siyonlar, onkQjcnik Viruslar, YaVas tlra}€n
Viruslar ve oluşturdı]qu enfeksi} ,nlar, Castroenterit yaPan viruslar, Dolaşıİı] sistemİ
nematodlan Ve oluşturdukiaı |,jfazilozlilı , Akaflar ve akarcüklar Ve ol!ısturduklan
Parazitozlar, Bit,Pİüe Ve insan ,d!tlıg, yöniinden önen,ııeri, Tahta kuıüısti, Redivİtler
Ve insan Şağlui vöniınotn a]r- erİ 'i ,i ,mcn siİı(i i, ı]iyaz etke.lerİ ve miyaz,
Tıbbı önenri ,flar] bazt ttJyvinıar, ?2rlJzilozlann 1.1üljstnda kullat| ,,n serotojik
deneyler Ve cilt testleri, ıar.,,'iozıann tanlsında kullanııan besiy( l.:İı, 

^nti,. 
iral

ilaçlar ve etki nrekanizmalari, A,.Ijfungal ilaçlar ve etki mekanizmalaıt, Antiparaziter
iıaçlarve etki n,. \ar)izmaıaı] ,{.,:.i, E,nfeksiyon etkenleri araslndaki ilişkiler, tlava,
su, süİ Ve süt ıira]nleIi ile HaVan! enfek§iyon hastaltklan yönünden önemi

lıdKRoBıYoLoJİ . PARAzİToLoJı LABoRATUVARI !

Boğaz, burun, ktllah Ve gözden alünarı örneklerin inceıenme..i, lferin Ve
yüzeyel mantal ctkenlcrini|] laboratuvar tanıst, Dışkllann mikİobi,Jloj; ,önden
incelenmesi, V;tal enfeksiyoıilaIda tanı yöırtemlerl, Anaeı!ra 1 .(terilerin
laboratuVar tanı5ı Kan piira;itıerini|,l illceIenmesi, Antibiyotik du". .,llK iestlerİ,
idrann mlkIobiyrlojik yönden incelenmesi, .eşitlI ömek|erİn mikrobacterium
tuberculosis yönünden incelennresi, Dışkü Ve selofonband, örneklerinin
incelenmesi, NakIoskobik ve mik-roskobİk parazit örneklerinin incelenmesi. ÇeşitIi
preparat Ve kültürlerin gösterilmesi
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Ders KuruIu

t995- t996 Deı.s YrIt

DöıwM tı ENTEGR.E sisreıq sıxav rnRinıeni

koırtite slnavı

Pratik 1.orik l'inal l]i'ıtünleme

Ders kurulu l

Ders Kurulu II

Ders Ku,,ulu lII

Ders Kurulu IV

Ders kurulu v

Ders kurulu vl

Ders Kurulu VIl

MaZeret sınav|

7.|2

|.2

7.3

|.4

76.4

3l .5

l995

l995

l996

l996

1996

t996

l996

t996

l996

l996

t996

l996

l996

l996

4,9

6.9

9.9

l 1.9

ı 3.9

l6.9

1995

1996

l996

1996

l996

l996

20. |o

a. |2

a.3

2.4

26,4

51 .5

7.6

ı 1.6

|4,6

J a.6

2|.6

25.6

l996

l996

l996

l996

l996

l996

l996

3 , ,!+ naziran 1996
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Dersler

GENEL PAToLoJi - GEIIDL FARJuAKor,oJi
nALK SAGLIG! DERS KURULU

25 EYLUL 6 İ{,1lsıM 1995

Teorik ToPlamtı.] til,

Patoloji

Farmakoloji

HalI( sağhğı

lO 5O 6o

5o

6l

.]o

6l

ToPlam lo t4l I5l

Patoloji Ve tıücle doku zedelenmesı hakkında genel bilgiler,- arrr l!,oloji}e
giriş, ilaçlann Veriliş yollan ıe absorbsiyonu, Hücre zedelenmesi l ölünıu,
Llücrede reverzir-,l ,. iılevcrzibı Zedelenİneye },.! açan nedenler, Nek{J; Ye otoliz,
nelrroZ çeşitleri, ilaçlann etl(i nrekanizmalan, il. , resePsötör ilişkileri, tlücr,.l_sel
adaptnsyon, ilaÇ etkisini değiŞtiren faktörler, t|ücre dejenerasyonu ve
in fi ltrasyonları, Lülal1!l( şişİne İlidropiK dejenerasyon, Yağll değişme, Hylan
dejenerasyon, Bulaşlci hastallklarla savaş yöntemlerl, ilaÇlar arasünda etkileşme
Şekilleri, Amiloidozis, ]vlüsinöz degenerasyon, nükleoprotein metabolizma
bozukluklan, ilaçıann toksısitesi, Ürikosid infarktüsü, Yağlı degenerasyon, Yağ
metamorfozu Ve yağ İnflitrasyonu, Mutajenik ve teratojenik etki, Kanserojenik
etki, ilaç aılerjisi, Demir ve bakır metabolizma bozukluklan, Kalsiyum matabollzma
bozukIuklan Ve pigmentasyon, histamin Ve antihistaminik ilaçlar, Depo hastalıklan,
Vücut sıvılan Ve kan alürmt bozukıuklan, Su dengesi bozukluklan,
Dehidrasyon Ve ödenl Patogenezi, Çeşitli biyojen amin ve Polipeptidler,
Prostoglandinler, immiinomodülatör ilaçlar, Ödem çeşitlerl, Konjesyon (hiperemi),
ilaçlann farmosotik şekiller, Kanama, Şok morfolojisi, Trombozis Ve trombüŞ,
embolizm - Embolİ, Enfarktüs, iltihap, iltihapta vasküler reak§İyonlar, iıtihap
hücreleri, iıtihap tipleri, Yara iyileşmesi - rejenerasyon ve reperasyon, İlücre
gelişme bozukluklan, Tümörlerin tarifi ve genel özellikleri, Tümörlerin
sünlflandünlması, Being Ve maling tümörlerin genel özellikleri, Tümör|erde
yayılma Ve gelişme, Tümörlerin prognoz tayinİ, Tümör - Konak canll ilişkisi,
iyonizon ışınlan etkisi, radyasyona duyarlllık Ve dirençlilik, Tümörlerde tanl
yöntemleri, Tümörlerde etyoloji, Tümörlerde etyoPatogenez Ve insidans,
EPitelyal tümörler, ı,Iezanşimal tümörler, Anti neoplastık ilaçlar, Ltalk Sağlığlna
oıriş, Tlbbln Celişim Aşamalan, Çevre Sağlığt, Yeterıi ve Dengeli Beslenme,
Erken Tanı, ilaçla Korunma, sağllk Eğitimi, sağlık Mevzuatı.ToPlumun ve Kişinin
Beslenme Durumunun SaPlanması. Türkiye de Ve Dünya'da Nüfus sorunlan ve Aile
Planlaması tlizmetlerİ, Kamu yönetimi ilkeleri, .. sağlıklı insan gücü, sağllk
İlizmetlerinde Finansman, Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme, Sağlık Ekonomİsi,
Temel sağlık HiZmetleri Kavraml, okul SaEllğı, Türkiye'de Ve Dünya da sağlük
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Yönetimi, Türkiye'de sağılk Düzeyi Ve sağlık Sorunlan, Türkiye'de B<slenme
sorunlan Ve Çözüm Yollan, işçi sağlüo Ve Mes|ek Hastalıldan, Afetlerde Tübbi
onlemler, Epidemiyolojiye ciriş, sağllk Ve Hastalıklar|a İıgiıi Öıçıtıer, iü.aştırma
Tipleri, Teme! istatistik, Frekan§ Ve olasılük Dağılümla,] ri runimıuy,., Öıçui.,:,sİgara ve Sağtük, Tablo Ve Craİik Yapümı Yöntemi, Teorik Dağılıinlar,
Epidemiyolojİnin Klİnikte Kullanüml, Anket Yöntemi, Çevresel ve MesleklHastalıklarda Epidemiyolojinin Kullanımü, sağlık Hizmetlerinin
Değerlendirilmesİnde EPidemiyoIojinin Kullanıml. insan Ekolojisi, sağlığın
Korunmasında Beslenmenin Önemi, Epidemiyolojide Nedensillik KaĞ;ü,
Koruyucu Hekimlikte Epidemiyoloji.
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Dersler

EıınEKsiyoN vD ırEMATopoiBrirr sisrppr DERs KtJRuLu

7 KAslM.lrARALIK1995

Pfatik Teorik ToPlam

l -Patoloji

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilimlere ciriş

- Pediatri

- Halk SağlIğı

- Klinik Mikro Biyoloji Ve Parazitoloji

- iç Hastalüklan

- ?araziloloii

5 l9

95

2+
,,z

29

l9
tt
6

Toplam

Solunum yollannın Viral Ve bakterial enfeksiyonlan, KıZamlk, küzamıkcıl(
Ve diOer döküntülü hastalıklar, Streptokok enffeksiyonlan Ve }ürzıl, Boğmaca Ve
kabakulak, Poliomyelit, Yenidoğan sePsisi Ve menenjitleri, Difteri, Ennuenza,
Pnödomi, Ve bronkoPı,ıomoniİer, Menenjitler, TüberküloZ, salmonellozis,
Shigellozis Ve koIera, Hepatitler, tsesin zehirlenmeIeri, Şarbon, Brusellozis,
Kuduz, Tetanoz, cinsel temas ile bulaşan enfeksiyonlar, Enfeksiyon hastallklaü-r
patolojisi genel, Bakteri enfeksiyonlan patolojisi, Çocuk ishalleri, Kemoterapotikler
haktunda genel bilgiler, Sülfonamidler, Paraziter hastalüklann Patolojisi, Bağırsak
Parazitleri, Viral hastalıklann Patolojisi, Mantar hastahklan patolojisi zoonozlar ve
zoonozlarla savaş. ToksoPlazmozis, Penisilinler, spiroket hastalıklan patolojisi,
immun sistem Ve hastalıklan, SefalosPorinIer, Tetrasiklin grubu antİbİyotikler,
Temasla bulaşan hastalıklar ve bunlarla savaş, sfiliz, tePra, Derinin mantar Ve
diğer enfek§lyonlan, Makrolidler Ve kloromfenikol,Aminoglikozid yaptlı
antibiyot!kler, sıtma, Çeşitli antibiyotikleI, Tüberküloz tedavisirıde kullan!lan
ilaçlar, Antifungal ilaçlar, Antiprotozoal ilaçlar, Aşılar ve serumlar ile bağışıklama
Ve tedavi, Enfeksiyonİara karşt bağIşlkllk oluşturan mekanizmalar, Antimalaryal
ilaçlar. Antihelmintik ilaçlar, AntisePtik ve dezenfektanlar, Aşılar Ve serumlar,
Antivirütük ilaçlar ve ektoparazitlere karşI kullanllan ilaçlar, Periferik kan Ve kemik
iliği morfotojisi neiİıoglobinin yapısı ve özel|ikleri, Bilurubin metabolİZmasl, Kan
hücrelerinin normal gelişimi ve lenfoid doku morfolojisi, t okopeni ve reaktif beyaz
hücİe prolİferasyonu, APlastik Ve myelofitizik anemiler, Demir eksikliği anemisi,
Trombosİtopeniler, ]\,legoloplastİkanemi, tlemolitik anemi Ve hemoglobnopatiler,
Talösemiler, Pıhblaşnra mekanizmalan, Hemofililer, Dissemine intravasküleü,,
koagulasyon, Plazma hücresi diskrozilerİ, Antianemik ilaçlar, A|tL, Kl4L, KLL, ALL,
ttistiositozlar, Antiasitler Ve sindirime yardımcı ilaçlar, LenfomalaI, Kan gruplan Ve
tranfüzyon rea',jiyonlan, Bilimsel Yöntem, Toplumsal Demografik Yaplsının
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incelenmesi, AlDs Epidemiyolojisi, tlastalıklann oluşumuna Epiderniyolojik
Yaklaşımlar, Salgınlann incelenmesinde Kullanılan Epidemİyolojih Yöntemler,
Bulaşıcü tlastaııklarla savaş Yöntemi, sağltk Ve nastaIıkla iıgili olaylJrın
Betimlenmesi, Akut so|unum Yollan Enfeksiyonlanyla SaVaş, ishalli Hastallklarla
savaş, Türkiye'de Bağtştklama Çalışmalan, Besin santitaŞyonu, içme ve Kullanmi)
Sulan, Kirlenme, Atıklar, Enfeksiyon Hastalıklannda Beslenme, Verem savaşı,
Kuduz savaşt, Sıtma savaşl.
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Dersler

SoLLJNUM - DoLAşIM sisTEMLERi DERS KURL.ILU

12 ARALIK 1995 _ 12 ocAK 1996

Pİatik Teorik Toplam

l-Patoloji

2-Farmakoloji

s-Klinİk Bılimlere Ciriş
- Cöğüs nastalıklan
- iç Hastallklan
- Pediatri
- Kulak-Burun_Boğaz Hast.

- Radyoıoji

" Anesteziyoloji
- Halk sağllğı

- Klinik Mikro biyo loji,Parazitoloji

5

3

20

z4
5a

25

z?

l4
I4
6

6

4

4

5

5

ToPlam n I02 l to

solunum sistemi anatomi, histoloji Ve embrİyolojisi, solunum fizyolojisi.
Nazal fizyolojisİ, Normal akciğer radyolojisi, otonom si;ir sistemi, Kanda gazlinn
taşlnmast, solunum sistemi savunma fiZyolojisi Ve akciğerlerin metaooliıt
aktivitesi, Nazal semptomatoloji, solunum sistemi enfeksiyonlannda viral
etkenler, solunum sistemi enfeksiyonlannda bakterlyel etienler, Burun Ve
Paranazal sinüs hastalıklan, Farinks, Nazofarİnks, tarinks hastalıklan. tarink§
semtomatolojisi, Antitussif, espektoral Ve mukolitik ilaçIar, Trakeoblonşial
hastalüklar, Dolaşüm bozukluklan Ve metabolik hastalıklar, Kulak
semptomatolojisi, cöğüs hastallk|an ŞemPtomatolojisi, cöğüs hastalıklanndafizik bulgular, Çocukluk çağü pnomoniIeri. Mikobakterium tüberkülozis Ve
atipik mikrobakterilerin bakteriyolojisi, Pnomonler, Kronik obsrüktif akciğer
hastalıklan, Pulmoner tromboembolizm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoaguian
ilaçlar,_. Tüberküloz, pnomokonyoZlar, astüm bronşitler, Normal olduEu halde
patolojik iztenim Veren yapllar, antİtrombolik ilaçlar. Fibrinolitik ilaçıa;, Akciğer
tümörlefi, Plevra hastalüklan, Kalp Pompasl, Kardivasküler kontlol mekanizmal;n,
Farmakoloji Ve toksİkoloji yönünden sigara, Periferik Vazodiatörler, Kalbİnembriyolojisi, Anatomi Ve histolojisı, Dolaşim sistemi muayenesi, Kalp
hastallklannda belirti Ve fizik bulguIan, Nofmal kaıp fadyolojisi, kaıp sesıeri,
Üfürümler_ Konjenıtal kalp hastaliklan, Siyotonik ionlenitaı kalp h;shlüklan.Kardiotonik glİkozitler, Elektrokafdiyogranye giriş, Asiyonatik konjenital kalP
hastalıklan, Perikard hastalıklal.ı, Miyokard hastallklan, Beta adranerjik resepsör
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blokürlerİ. tlipolıpidemik ilaçİar. Perikard hastaltkıan, Myokard hastalıklaİı. Ifeta
adümerjik resePtör blokürleri, Polidermik ilaçlar, Peİikard hastalıklan, Miyokard
hastalüklan, Endokard hastaıtklan, Antianjinal ilaçlar, tlemostatik ilaçlaf,
Romatizmal ateş, Romatizmal kalP hastaltklan, ArterioskleIoz, skemik kalp
hastalıklan, Koroner kalp hastalıklan, Kalp yetmezliği, Arterial hipertansİyon
fizyolojisi, Hipertansiyon Ve hİpertansif kalp hastalüğı, Antihİpertansif ilaçIar,
nipertansiyon, kalp hİpertrofi Ve dilatasyonu, Damar hastalüklan Ve Kardiovasküler
tümörler, Pulmoner, llıPertansiyon, Korpulmonale, Şok, Boğulmalar Ve
zehirlenmeler, oksUen tedavisi, semptomimetik i|açlar, Kafdiojenik şok, Ani
ölüm ve yeniden can|andlrma, Antiaritmik ilaçlar, Ritm bozukıuklan, Kronik
Llastalıklar Epidemiyolojisi, Kalp Dalnar nastalüklannda Be§lenme, Kronik
Hastalüklarda Beslenme.
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Dersler

sinniniıu ve ENDoN"RiN sisrnıuıenİ DERS KURIJLU

29 ocak - 4 Mart ı996

Platil( Teorik Toplam

l-Patoloji

2-Farmakoloji

5-KlInik Rilimlere o:riş

- iç Hastalüklan

- Pediatri

- cenel cerrahi
- Radyoloji
- tlalk Şağlığl

26

15

6o

l0

24

L5

9

9

5

Toplam lo 99 l09

AğtZ. Tükİük bezi. Diş eti patolojisi Özafegus hastalıkıan, Cis radyolojik
inceleml yöntemteri, Parasempatomimetikler, Kolinesterler,
l'.ırasemPatomİmetikler, Anti kolinesterazlar, Özefagus patolojisi, Mide hastalıklan,
Mide patolojisi, Mide tümörleri, Özefagus, Mide duodenum radyolojisi, Bakteriyel
gastroenterit yapan etkenler, Viral gastroenterit yapan etkenler, Ince bağırsak

f,atolojisi. aiaiemptolitlkler, Bağırsağın enflamatuar hastalıklaıı,Malobsorbsiyorr
ienoromıan, s€mpatometik ilaçlar, Katekolam!nler, Semptometik ilaçlar, Diğer
selnpatometik ilacıar. Katekolaminler, SemPatometik ilaçlar, Diğer sempatonıetik
ilaçlir, Kalın bağl;sak türr.örleri, Akut kann, Kalın bağırsak patolojısi, intestınal
sisiem radyolojisi. Akut kann radyo|ojisi. Karaciğer fonksiyon testleri, Kist hidatik,
Karaciğer kist hidatiği. Pankleas, Kisi hidatik radyolojİsi, Kronık hepatitler, siroz,
İlepatikIer, HePatomegaliler, Asit, Safra kesesi Ve yollan hastalıklan, safra yollan
ract'yolojisi, Aclienaljik resepsör bloke edlcıler, Adrenaljik nöron bloke ediciler,
roıiaı iipertansiyon, Hepatik koma, Karaciğer tümörleri, Pankİeas patolojisi,
otonomii ganglionlan etkileyen ilaçlar, Laksatlf Ve püİgatif ilaçıar, Hipotalamus Ve

nipofiz nasiaıııııan patolojisi, nipotalamus ve hipofiz hastalıklar, seller bölgenİn
raiyolojisi Ve hastalıklannda görülen sıstemik değişİklikler, Endokrin
farmakJıolisine giriŞ, Tiroid hastaltklan Patolojisi, Tiroid hormonlan sentezi ve
tiroid hasLllkıan fızyolojisi, Tiroid fonksiyon testleri. nipotroidi, HiPertroid Cuatr
(Tiroid nodülleri), Tiroid ca, Hipofiz ön lob hormonlan, Tiriodin hormonlan Ve

iliıclar, antitroid hastatıkl.,ın radyolojisi, Tiroidler, Paratiroid hastaltklan, Paratiroİd
tıastalıklan patolojisi, primer hiperparatiroidizm, Tiroid ve paratiroid hastallklan
ı-adyolojisi, Adrenaiglano hastaltklan Patolojisi, Adrenal korteks fonksiyon testleri,
ır<ıiisoi nastalıg,, 

-AcTn ve kortikosteroidler, Adrenal korteks fizyolojisi,
Adrenogenitel sindrom, cushing hastallgl, niper Ve hipoaldoseronizm Timus Ve

epifiz h;stalıKlan, Endokrin pankreas hastalıklan, Adrenal medüllo fizyopatolojisi
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Ve Feokromositoma, diyabet klınİği ve testleri, Pankreas Ve sürrenaı hastalıklarda
radyoıoji muayene yöntemleri, Androgenler Ve anaboıizanlar, Karbonhidrat
metabolizma bozukluğu ve diabetes nıillutus, Diabetes İnsibıtus, tlİpoglisemiler,
Diabetin degeneratif Komplikasyonlan, Diabetik, Ketcasİdoz Ve' non - ketot
hPerosmoler koma, insülin Ve o[al antidiabetikler, Dıabet tedavisi, Qis
İlastallklannda 6esıenme, Şişmanlık, zaylfllk, Beslenme, E,ndemik cutr Ve
Besıenme, Diabet ve Beslenme.
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Dersler

üniıen vp ünnıup sisrnıqlBnineRs KuRuLu

5 MART - ı NisAN ı996

Pratik Teorik Toplam

l -Patoloji

2-Farmakoloji

5-Klinİk Bilimlere cirış
4-Halk Sağlığı

- Kadın Doğum

- Pediatri

- iç tlastalıkıan
- Uroıo]l
_ Radyoloji
_ cenel cerrahl

{J

9

5l
6

3l

5ı
6

l6
|4

5

lo
6

t] n9Toplam

Üreme sistemi embriyolojlsi ve anatomisİ, JInekolojlde muayene usuIleri,

vuıva : vagen ve serviks hastallhlan patolojisl, tiipotalamus hipofiz over

nrv"ı".ii.i, " Menstrueı siklus bozukluklan, Estrojenler, Projestinler, Uterin

ı.unam"rıar, Embrio fetus gelişimi, Amnİotik sıvt, cebelikte anne fizyolojisi,
Antinatal ba|um, Feto _ plasenial maternal unit, oebelik, Diabet Ve gebelik, Doğum.

r"ıriı. ooıg"nln raoybıolix muayene yöntemleri, Doğum..komplikasyonlan,
rr".p".ır-" nrv"lojisi. c;belikte 

-Rtl 
uyumsuzluğu, oebetikte hiPertan§iyon,

Tı-ofobıastik tıastaıilrıar patolojisİ, Trofoblastik hastalıkıar, VuıVa - Vagen

hastalıklan, oksitoksik ilaçla;, Prostat hastal!klan, Testis hastallkIan, serviks
hastallklan, Uterus hastalıklan, Düşükler, Kontrasepsiyon, over hastaııklan
patolojisi, over hastalıklan, Amenore, Sterilite, oral kontrasePtifler, l,aKtasyon,

i'eıvik"enflamatuar hastalıklar, Endometrıozis, Adenomyzis, Meme hastalıklan
putoıo;iri, Meme hastaılklan, Böbrek nzyolojisinin iemel prensiplerl, Üriner

lempiomatoıoji, Konjenital anomaliler, tsöbrek f;nk§iyon testleri, Ödem, Poliuri,

oiırltix iıaçıir, Clomerül hastalıklan patolojisi, Nefrotik sendrom, Akut
jl"-.nİl"n.İ.lU"r, Kronik glorülonefritler, Tubuler hastalıklann patolojisi,
iiaçlann nefrotosisİtesi, Radyoloj!k muayene yöntemleri Ve_kullanllan kontrast

-uaa"ı.r, İntelstisyel hasÜııkıar Patolojisi, Üriner sistemin nonsPesink
.nr"x.iyonıor,, Üriner sistem tüberkülozu, Taş hastaltklan, Üriner stoz ve reflüks,

Üriner enfeksiyonlan, Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlan, interstisyel, Nefrit,
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Damarsal Hastahklar, Üriner enfeksiyonlann tedavlsine özgü ilaçlar, nipertansiyon,A§idoz Ve alkolozlar, Akut böbrek yetrnezligi. s,r, ," .-ı""ı.i-ı,:i oengesi, Asidbazdengesini etki|eyen ilaçlar. Renal osteodisĞofiler, oİ"o.lİk'""İ."p"tiler, riemolitiküremik sendrom, Mesane Ve üretra hastalıklan, göJ.ek 
-' 

tımorı".i, ı,lesanetümörlerİ, Üriner sistemin yer 
. 
kapıayıcü ı"ryo.,iun,-"noo..k fonksiyonbozukluğunun etkileri, Su ve elektroiİ O.ng"İl J";rü.luklannda kullanılanilaçIar, Cenitoüriner sistem travma|an. ae"lng pİ"İİoİ l.,p"Öİrrl"i ve prostat Ca.Testis tümörleri, inmemiş testis,.cjnsel temasla-geçen nr"t ı',ı.irr, 6öbrek Ve idraryollan hastaitklannda Diet tedavisi-. Riıe pıanıam"asi lö;L";;;"r" güvenirıilikleri.Ana ölümleri. cebelikte Ve Emziklilikte oerıe.,-.
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sİNiR sisTDMi İtAsTALrI{LABr vE PsiKiATRi DERS I(!.JRULU

2 NisAN - 26 NisAN ı996

Dersler Pratik

t -Patoloji

2-Farmakolqii

5-Klinlk Bİlimlere ciriş
- Nöroloji
- Psikiatri

- Nöroşirurji
- oöz
- Radyolojİ

- Anesteziyoloji
- Fizik Tedavı ve Rehabilıtasyon

6 la
20

63

1a

|7
a

a

5

4

3

6 95 lolToplam

Konjenital anomaliler, Kafa travmalan, sss temel reaksiyon patolojisi, sss
enfeısiyoıi hastallklan patolojisi, RadyoloJlk muayene yöntemleri, Kraniumda
pitoıo.jiı. Ve normal ialsifikasyonlar, Spinal travmalar. SAİi, SSs degeneratif
'nastaıilı,ıan patolojisi, sss myelin hastalıklan, Diskler. intrakranial tümörler. sss
travmalan 'patoıojisı. sSS toksit Ve metabolİk hastalıklan patolojisi, sss
farmakotojisine giriş, spinaı tümörler. Periferık sinir hastalıklan cerrahisi, sss
tümörleri, tokaı anest;ziklerln klinik kuılantmı, sss vasküler hastalıklan
patolojisi, Perlferik sinİr hastallklan Pato|ojisl, Qenel anesteziklerin
iamuxllo.1ı.i, Bİlg|sayarlı tomografı ile beyİn ve Vertebral kolonun radyolojlsi,
Kranİal sinirteri, Cöz anatomisi, strabismus, Anestezik premedikasyon, Aıkoller,
serebrovasküler hasta|ıklar, Piramid sistem, Ekstrapramidal sistem, Affektif
bozuk|uktar, serebeller sistem hastaltklan, SSs denegeratif demyelinize hastalıklar,
Epilepsi. Barbitüratıar, Diğer hipnotik ilaçlar, Yüksek seİebfal fonksiyonlar, oöz
nareketlerinİn nörolojik -bozukluklan, Nevrotik bozukluklar, Bilincin organik
boztlkluklan, Demanl, Pramidal sistem hastalıklan, Ekstrapiramidal sıstem
hastallklan, Nöroofta|mojik muayene, N. oPtikus hastalüklan, Papİlla ödemi,
tokal anastezikler, Peridrik sinIr hastaltklan, organik mental bozukluklan, Madde
kullanımü bozukluklan, Tranklizanlar, NöroePtik ilaçlar, Rehabilltasyon kavıamü

ve üst nöron hastallklannda ttbbi rehabilitasyon, Att nöron hastalıklannda tlbbİ
rehabititasyon. Parkinson hastalüğının farmakolojlsl, Trislklik anti depresan
iıaçlar, V;rtebral kolonun radyolojisi, Perif€rİk sinir hastalıklannda tübbI

rehauilitasyon, AntiePileptikler, ilaç bağlmllğı, Analeptik ilaç|ar, t|allusinojenler,
esiıriyatriye giriş. Tlbbı etik, Dinamik psiklyatrinin ilkelerı, psikiyatrlk bozukluk|ann
ışarei ve b;lirtileri, Normal-Anormal Ve Flskoz-Nevroz aynmı, Ruhsal Muayene,
fsikiyatrik bozukluklann genel etiyolojisi, Çocuk ruh sağlüğında temel kavramlar,
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Dersler

KAs isrüELET sisTEMLERiDERs KURULU

6 MAYts - 24 MAYls 1996

Pratik Teorik Topıam
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l2
6

4
4
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1

l
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Toplam 73

osteomyelit ve artritler, Nörolojik ortopedik hastaltklar, Romatizmaı
hastaııklar ve sınıflandtnımasü, Romatoid atritı. ve rehabilitasyonu, kas iskeıet
sisteminin muayene yöntemleri, Aseptik nekrozlar, NöroIojik ortopedik hastalıklar,orteogenezis, ossifikasyon, celişme kusurlan, Periferik sinir Ve tendon
yaraıanmalan, Seronegatif artritler, Ankilozan sPondiloartritis, rehabİlitasyonu,
Kemik tümörleri. ortopcdi ve travmatolojiyi ilgilendıren diğer hastalııilar, Paatürel
hastalıklar, lİnk iyileşmesi, Dolaşlm bozuktukıan ve iskemik kemik nekrozlan,
Eklemlerin enfeksiyöz, Nonenfeksiyoz hastalıklan, Kas hastallklan patoıojisi,
Raşitizm, osteomalazı ve osteoporoz, santral etkili kas gevşeticiler, ıloromusıtı:ıler
kavşağı etkileyen ilaçlar, Doğuştan kalça çIkrğt, Paratiroid disfonksiyonu, Paget
hastalüğı, Farrna1,oloji laboratuvan, Doğuştan çarpık ayak, Kemiğin tümöre ben;er
lezyonlan, Anai,ezik Ve 3üıtiPiretik iıaçlar, ffunkla ilgiıi genel bilgiıer, kas
hastallklaıında tanl Ve ayıncı tant yöntemleri, inflamatuar myopatiler, Konjenltal
herediter nrycp-ıtiler, Sirıiı kas Plagınl tutan hastaltklar, out hastahği, cut
tedavİsinde İt,ıianılan ;l:lÇlar, antidotlar, osteoartroz, Bel ağnlan ve
rehabilitasyonu, ljZırkotik analjezik !laçlar. Yumuşak dokuda ultrasonoğrafik
inceleme, N.]:.ıltikaller |,oıİıatizmalar ve rehabillta§yonu, Narkotik antagoni-stler,
tlikaye alma, Pediatride lıikaye alma, oenel durum, Farmakoloji labJratuvan,
Baş boyun n]uayenesi, Deri Mürayenesİ. Ekstremite muayenesi, solunum Şistemi
mlliyenesİ, Dolaşlm sıstenli mua},enesi, Kann muayenesi, Nörolojlk muayene,
Üritıer :,!sı, n, ınuayen( ', /\norektal sistem ve fı:zix muayenesi, Jinek;lojık
muayen(.

6l)

l_PatoloJ|

z-narmakoloji
3-Klinik Bllimlere cirış

- ortopedi Ve Travma
- Fız, Tlp Ve RehabI|itasyon
_ Nöroloji
- Radyodiagnostik
- iç tlastahklan
- Pedlatri

- Kadın İlastaltklan Ve Doğum
- Dermatoloji
- Göğüs Hastaltkıan
- ceneı cerrahi
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RADYoDiAGNosTiK DERS PRoGRAM!

Akciğer radyolojik muayene
metotlan Ve normal akciğer
radyoloji5i

Nonspesifik akciğer
enfeksiyonlan
Akciğer tüberkülozu
Akciğer kist hidatiği
Akciğer tümörleri
plevra hastalükıan

kardıovasküler sistem
radyolojisi

caslrointestinal sistem
radyolojisi
Özefagus radyolojisi
ülser
Tümör
ince bağırsak normal
radyolojİsi Ve hastaltklan
Kalın bağlrsak normal
radyolojisi Ve hastalüklaı]

safra yollan radyolojisl Ve
hastallklan

Pankreas radyoıojisi
A.lüut tsatın

Kemik

Enfeksiyonlar
Tümörler

Metabolik kemik hastallklan
Eklem hastalıklan
NonŞpesİfik artrİtler

sPe§ifik artritıer

Künklar

DoğumŞal kalça çüküğl

Üroradyoloji

ürolittıiasis

Böbrek ve mesane
e n feksiyo n la n
86brek ve mesane tümörlerı
İöıoradyoloJi

Kronik Böbrek Yetmezliği
Kardiomiyopatiler
cis kanaması
tlipertansiyon
siyanoz

Akut Böbrek Yetmezliği
ödem
slvl Elektroılt tedavisl
Asıt Baz Dengesi

clomeralopatiıer
Dispne

|çllde llastallklan

l5-
l6_

L7-

la_

l9-

21-

23-

26-

27-

29-

5o-

14-

l2-
l3-
I4-

ı6-
L7-

ta_

l9-
20-

2|-

9_

lo-
l t_

t3_

a) Teorik Ders Programı
l- Romatizmal KaPak Hastallgj

2- Akut Romatizmal Ateş
3- Diabetis Plellitus l

4- Böbrek Fonksiyonlan
5- Koroner After Hastallğı
6- Afterio Skleroz
7 Interstisye! İ]efrit

a- Ösefagustlastal!klan
9- KalP Yetmezliği

lo- perikarditler

i' ,,:po Ve HiPertiüoı(li

ıç tIAsTALlKLARr A!] \BiLiM DAL! DÖNEM Iv

62

l_

.>-

3-

4-

5-

6-

7-

8_
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26-

5o-

34-

Kalsiyum Metabolizması Ve
HiperParatiroidi
Poli6itemiIer

Aritmiler

Miyokarditler
cut
Malabsorbiyonlar

seronegatif artritıeİ

tlipoparatiroidi

cushing
infektif Endokardit
Karaciğer Fonksİyon Testleri
Ve siroz
EKo

Kardiyojenik şok
Anemilerin S!nıRandünlması

Demir Eksikliği Anemisi
Portal tlipertansiyon Testleri

Megaloblastik Anemiler
Dia|iz

Myelofitizik Ve APlastik Anemi
Adison Ve Primer Hiper
Aldoşteronizim

?lazma lfücre Diakrazleri

l,enfoma

skleroderma

kanama Diatezleri

Immunolojiye ciriş
sLE
ttipmolitik Anemiler
l-ösemiler

c) §eminQr Progİamı
l- sanltkiar

2- tlematüriler ve idrarda renk
değişıklikleri

3, Poıiüriler
4- ishal ve Kabızlık
5- Böbrek Fonksiyon Testleri
6- Komalar
7_ Antiogregan, anüogagülan Ve

trombolitik tedavi

B- QöEüs ağnlan

9- Safra Kesesi tlastallklan
lo- Ateş Ve sedimantasyon
l l- Artrit Ve aftraljiler
l2- Karaciğer Ve mide tümörleri
l5- Kronik ttePatitler

l4- tnkositler, eosinopeni,
lökopenİ, tenfopeni,
L€nfositoz

l5- Nablz
l6- L€nfadenopatiler

36-

37-

5a-

40-

41-

42-

45-

44,

45-

46-

47-

4a-

49-

5o-

5l-

63

b) Pratik Derg Pİogramı
l- Hikaye Alma
2- cenel görünüm Ve citt

Muayenesi

3- BaşBoyun t€nf Muayenesi
4- kardivaskülersistem

Muayene§i

5- solunum sistemi
6- Batün Muayenesi

7, Ekstremite Ve Nabüz

a- Ürogenital sistem
9- Nörolojik Muayene

lo- Pratik.



c, ü. TıP rAKüLTEsi

GÖĞÜs nAsTALrtrLARI DERS PRoGRAMİ

l. Muayene Yöntemlerİ
2. Bronş Astması

5. Öksürük, Baügam

4. KOAK + Korpuımonale
5. tlemoptizİ
6. ARDS + solunum Yetmezliği
7. Plevral Etfazyon
8. PulmonerTromboembeli
9. Akciğer Tüberkülozu
lo, AkciğerRadyolojisi

Pnömen!

610n şektazi
Akciğer Absesi
Solunum Fonksıyon Testleri
Akciğer Kanseri

Pafaziter Akciğer nastalıklan
Radyoloji

sarkoidoz, İntertisyel Akciğer
tlastalıklan
PnömokonyoZlar

cerviks hastalükıan

Toksemiler

Myoma uteri Ve sarcoma uteri

Endometriumun premalign
lezyonlan Endometrium ca.
over tümörler

ınfertilite

ED/troblastosis fötalis
Aile planlaması

Amenoreler

Disfonk§iyonel uterin
kanamalar
Tf ofo blastik hastalıklar
Amileyat öncesi Ve sonrasl
batQm

Prematür Eylem Ve EMR

Endometriozis

Sevrik§ oelişme Bozukluklan
Jinekolojik onkolojik
prenatal Tanl

Jinekolojik EndoskoPi

tl
|2
l5
|4
l5
16

|7
la

KAD|N . DOGLM DDRS PROGRAMI

Kadün tiayatünün evreleri

Anatomik Ve embriyolojik
gelişme

Menstruasyon Rzyolojisi
oebelik fizyolojİsi

Doğum öncesi Ve sonrasü
balürm

Normal doğum

Patolojik doğumlar

Doğum müdahaleleri

Abortuslar

Dış gebelik
Placenta prevİa

Dekolman placenter

Qebelik Ve dlabet
Cebelik Ve kalp hastahklan

Pelvik infekşiyonIar Ve genital
tbc,

Cenital ofgan anomalile.i
Pelvik relaksasyonlar

VulVa-Vagen hastaltklan

l9-
20,

24-

5o_

5l-

35-

34,

35-

36-

6-

9-

lo-
ll_
|2,
|3-

L4-

l5-

l6_

17-

ta-

(A

1995 - 1996 EĞiTiM REnBERi

1-

3-

4-

5-



c. Ü. TlP rAKÜLTEsi

GENEL CERRAİİi TEOKiK DERS PKOGRAM!

2,

5-

4,

5-

6-

9

lo-

t l-

I2-

29.

5o-

5l-

25-

z4-

25.

26-

2a-

3z-

33-

31ç

33-

56-

3?-

5a_

39_

40-

4|.
4z-

cerrahi hastalarda anemnez

Cerrahi infeksiyonlar

şok Rzyopatoıojisi

şokta Kllnlk Ve Tedavi

inguinal tlemİler

sıVl - Eıektfolit Dengesi

Asit Baz Dengesi

Yanık Ve Tedavisi I - II

Kasık Kanalı Patolojileri

Özofagusun Benign
Hastahklan

Özofugus KanŞerleri

castro intestinal sistem
Konjenital AnomaliIeri

Akut Kann

kann Tmvmalan

Meme Muayenesi

Memenin Benign tiastalıklan
peritonitler

Kann içi Abseleri

Akut koıesistit ve Tedavisi

kronik koıesistit

Meme karsinoması ve Tedavısi

Pankİeatıtler I - 1I

Plastik cerrahiye gİriş

Derinin nziksel özelli}deri

Atravmatik sütür tekniği

PLASTİK CERİAHi TEORiK DERS PROGRAM!

Pepetık Ülser Fizyopatolojisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavİ
iıkeleri

üst Qis kanamalan
post castrektomı sendromIan

cerrahi Dalak tlastalüklan,

Karaciğer Kist ttidatiğl, Komli.
ve Tedavisi

Kaİaciğer Piyojenik Apsesi

lQraclğer Amip AP§esi

Çocuklarda Akut Kann ve
intraabdominal Tümorler

Yara iyıleşmesi

Tiroldin Benign tlastalıklan

Portal nipertansiyon I - ll
Tıkanma sanllğı I - ll
Kolon Polipleri

kolon karsinoması

Tiroid karsinomalan

Akut Apandist

Anorektal tlastalıklar

intastinal obstruksiyonlar

Tran§plantasyon 1- Il

zpıastiler
Yara iyileşmesi

Hipertrofik skar ve keloidIer

a_

t5_

|4-

t5-

l6_

|7 -

la-

l9_

zo-

zl-

4-

5-

6-5_

65

l995 - l996 EĞiTiM REİıBERi
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7-

a_

ıo-
ı l.

Derı greftleri

Flepıer

E|ln cerrahı anatomisi

Elde tendon yaraıanmaıan

Elde Pefiferik sinir
yaralanmalan

Yanık sonrası rekonstrüksiyon

Dudak yanlklan

Damak yanklan

Akut Ateriyel oklüzyonİar

Arterosklerotik Damar tlastalığl

venöz Hastalıklan

Torasik outlet sendromu

Vazospastik Damar na§talıklan

Kazanülmış KalP Hastalıklan (l
. tl)

plevra tlastahklan

Mediasten Hastalıklan
perikard Hastahklan

Konjenital Kalp ttastalıklan (l -

n)

l l-
Iz-

l5-
l1ç

l5-
l6_

17:

la_

ı9_

zo-

2|-

PEDiATRi DERS PRoGRAMı

Konjenital el anomalileri

Konjenıtal Kulak anomallleri

Maxillo facial fraktrürler ve
tedavileri

Deri tümörleıi

tlemanjlom. lenfasanjiom ve
arterioVenöz malformasyonlan

HiPosPadyas

Estetik Plastik cerrahisi

Burger naŞtalığı

Arteritier

Anevrızmalar

A-V Fistüller

Bronşektazi

Akciğer APsesı

Konjenital 1,ob€r Anfizemi

kıoner Arter cerrahisi

Akciğer cA
Travmalar (| - tl)

Akclğer Kısthidatlği

Nörölojik muayene lJI
Ekstremite ve Üro- qenital
sistem muayenesi
Kann muayenesi
Büyüme{elişme
Akut romatizmal ateş

l5-
l6-

|7-

12-

|4.

l8_

l9-

zo-

2l-

GöĞüs KALP . DAMAR cERRAİlisi DERS PRoGRAM!

ı-
,J-

3"

4-

5.

6-

7.

a-

9-

lo-

l- Öykü alma
2- cenel durum, başboyun

muayenesi
5- cöz- KBB muayenesi
t+- Dolaşlm siŞtemi muayenesi
5- solunum sistemi muayenesi

6
7

a-

lo_

(ı(ı
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l l-
|2-
l3-
l4,
l5-
l6-

Beslenme bozukluklan
slVı-elektrolIt muayenesi
Beslenme
solumun yollan enfeksiyonlan
Malabsorbsiyon sendromu
Yenidoğan Ve prematürenin
özetlikleri
Tüberküloz ve tü berküloz
menenj!t
Yenidoğan sanllklan
Nutrisyonel anemiler
tiiPo-hiperParatiroidi
Kan gruplan Ve transfüzyon
reaksiyonu
D Vitamini Ve raşitizm
streptokok enfeksiyonlan ve
lazül

İlipotiroıdi
Diabet ve ketoasidoz
lTP
AşıIar
soliter tümörler
Taıaşemiler
Neonatal resusitasyon
Ansefaııtler ye polio
KaıP yetmezliği ve tedavisi
Akut hepatltler
Nefrotik sendrom
AoN
Juvenil romatoid artrit
Kronik hepatitler
tösemiler-Difleri
Endokarditler-myokarditler
Neonataımortalite-YenidoEan
tetanozu

kas hastallklan
Menenjitler
Metabolik hastallklar
İmmünoloji
immün slstem hastalıklan
Kızamük-su çiçeği-Döküntülü
hastal!klar
Qenetik
sLE
Akut gastroenteritler

Kalsiyum metabolızmast

Çocukluk çağı akut
zehirlenmeler
Pıhtülaşma mekanizmasl
tlemoRliler
Akut böbrek yetmezliği

Febril konvülşiyonlar
PAli Ve diğer kollagen doku
hastalıklan

şok
Yenidoğan sepsisi
nipoglisemiler
Yenidolian konVülŞiyonıar
Asiyonotik kalp hastallklan
Aşı u}gulaması
i ntrauterin enfeksiyonlan
idrar yolu enfeksiyonlan
oRs uygulamaŞ|

siyanotik kalP hastalıklan
Yenidoğan respiratuar distres
sendromu
Kronik böbrek yetmezllği

nemolitik anemiler
pe rikard itle r

sitokinler

4l-
42-

43-

4+
45-

46-

|?,

ta_

l9_
?o-
zl-

5z-
55-
54-
55-
56-

6a-

7o-

7l-

22-

23-

24-

26-

27-

29-

3o_

3|-

33-
54-
55-
56_

57.
5a-
39_

40,

57-
5a-
59_

6o-
6l_
62-
63_

64-
65-
66_

67-

61

47-

4a-
49-
5o_

5l-
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ADLi TlP DERS PRoGRAprı

l- Adli tübbln tanlmt Ve Tarihçesİ
2- Heldmlerin adli görev Ve sonrmluluklan (Bilırkişllik)
5- olüm, öıüm çesitıeri Ve agoni
4- Öıümün erken beıiıtileri
5- Öıümün geÇ belirtile

a- Ölü molluğu.
b- olü katttıgı,

c- Çüraime
6- Ö|ünarn kesif muayenesi

a, kimlik belirtimi
b ÖIrim zamanının saPtanmasl

7 Adli otopsi
;i I'l()sı.(Itı,

l ,.\(1li .,i oDsi tekni(li
.9- {'ıti ]t)ıi]! .,llıll]l.:t (.\ni oıtln] Çabtık ollıln, Ktl5ktllu ölüm)
l) 15fili,,ll ı

! .] .:] l l:i].jii.]i
b- \5i

c Elle-Bağıa boğma
d- St|da boğulma
e- Tıkama-Ttkanma

l (]- Yaral:rr (Adli Tfavmatoloji)
a- he5ici. Kesici-Delİci, Delİci, Kesicı-Ezici, Ezici Alet Yaralan
b- Kafa Travmalan
c, Tfafik Kazasl
d- \;rnlltma Yaralaı,]

e- AteŞli Silah Yaralan
f- etkili Eylemle oılaya Çlkan Yaİalanmalann TCY nün 456,

lvladdesindekİ KaVramlar Dogrultusunda RaPor Düzenlenmesi
g, \'anıl(laı,

lı, Elel(liı il\ Ve Ylldınm Çal?ması
l i Adlj Cinekoloji

a- cebelil\ \,e Do(ü]m
b_ Çoct,lt Dal5iit rİ]e (Kriüıli naI Ab.lı.tus)
c- Ste]'iIi,,,ls,,,on lltsü]ıı]inas},on,Taip Bebek

l'/ (-_ocul( O1.1tıür]t: (in İıı] ıj5id)

6a



c. Ü. TlP FAKÜLTESi l995 _ t996 EĞiT|İı REHBEB.i

l5- Ahıaka Karşl Yapülan suçlar
|- lrza cJeçme

a- Kadlnlarda (tlymen Muayene§l)

E Erkekte (Lİvata Muayenesl)

ll- lrza İasaddi
III- seksüel sapıklıklar

14- Adli Psikiyatri
I- cezai Ehliyet

a.Küçükİerde cezal Ehtiyet (narik Ve Müyyizlik)
b- Erişkinlerde cezai Ehliyet (TcY'nln 46,47,48.Maddeleflnin

uygulanması)
Iı- nukitıl Ehliyet

l5- Adll Toksikoloji
a- oenel Bılgiıer
b' Sıklıkla Rastlanılan zehırlenmeler (Karbon Monoksit, Karbondlyokslt,

Siyanür, oİganik nosfor, Diğer Metal z€hiılenmeler, Korroziv
Maddeler. Alkol

c- Toksıkolojikolgulann otopsi§inde Patolojik Bulguİar Ve otopsıde
Allnması cereken Meteryal

l6- taboratuvar
a. Kan, sPerm. Mekonyum l€kelerinln incelenmesi
b- kemik ve tiiıl incelenmesi

ı7_ Ölü Muayenesi Ve Adıı otopsi (Adelet Baı(anhğı sivas Adll Tıp Şube
Müdürlüğü ile Bağlanttlü olarak U}gulanacaktır)

69



c. Ü. TlP nAKÜLTEsi l995 - l996 EÖiTiM REİiBERi

t995. 1996

DöNEM ıV EĞiTiIıt PRoGKAFI! STAJ PnoGRAMı

Stajın Adı

taEylül l995 27Kaslm l995

24 Kasım l995 l6 Şubat l996

19 Şlıbat 1996

26 l'lisan l996

29 Nısan l996

5 Temmuz 1996

aögüs,Kaltr
Damar C€r, Pediatrı lV ıl

coliüs Hastabkları
lç Hastaliklarl ll 1V lIl

Radyoloji
cenel cerrahi ]ll l]

lII ll

A- Cöğüs cerrahİsi lo haftalık dönüşümlü staj Programlnln ilk iki haftaslnda
allnacakt|r, Öğrenciler daha sonra pediatri atajin; başlayacaklardır.

B- Cöğüs tlastallklan lo haftalık dönüşümlü staj programlnın ilk iki haftasında
alınacaktır. Öğrenciler daha sonra iç Hastalıkian stajina başlayacaklardlr,

c_ Radyoloji l o_ haftalık dönüşümlü staj programının ilk üç haftaslnda
alInacaktlr. oğrenciler Daha sonra cenel cerrahi stajına başlayacaklardır.

D_ Adli 'ltp l o .hattallk dönüşalmlü staj programlnın ilk üç haftastnda
allnacakttr, Öğrencİler daha sonra Kadln-boğum stajlna baştayacaklardlr.

DONEF| IV STAJ Eı.JTı.JIILEME slNAvLARl

lç Hastalıklan

ÇocuK Sağllol Ve tlastallklan

cenel cerrahi

Kadın Hastallklan ve Doğum

Adli Tıp

Radyolojı

Qöğüs Hastallklan

Cöğüs-KalP-Damar cerrahisi

l996
l996
ı 996

l996
t996

l996
l996
ı996

saat |9.oo

saati 9,oo

Saat| 9.oo

Saat| 9,oo

saat:9.oo

saat j9.oo

Saat l9.oo

saat:9.oo

6 Eylül

5 Eylül

l I Eylail

5 Eylül

2 Eylül

t 2 Eylül

l3 Eylül

9 Ey|nl

7)

lll

Adii İP
Kadin Doğum
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c, ü. TlP FAKüLTESi l995 _ l996 EĞiTİM REttBERi

OKTOPEDi VE TRAVMATOLOJi DERS PROGKAMI

D. coxo vara, D. Diz çlktğı, D
Metatarus.

l

9

l§nk tanısü, sınıRandlnlması,
funk belİrti Ve bulgulan,
rcnklarda ilk yardım Ve genel
tedavi Prensipleri, Kınk
iyilİşmesi devreleri Ve
etkileyen faktörler, Künk
komplikasyonlan,

Doğuştan kalça çıkığ|.
omuz kuşağı kınk ve çllQk|an,
YumuŞak doku travmalan

omuz ekleminin palolojileri.
omuz çılQğı, tlumerus
l(rnklan.

Dlrsek eklemi, Ön kol hnklan
(eklem içi ve eklem dışı
kl n klar).

El bileği kınk ve çüıüıklan, El
klnk ve çılrıklan.
Postı]rel hastalıklar, skolyoZ.

Üst ekstremite konjenital
anomalileri, Tortİkollis sPine
bifida, Akondropıazı,
osteogenezis imperfacta
atropripozis multiPleks
congenita.

Alt ekstremite kongenitaı
anomilerden D, Çarpık ayak,

Derınin histopatolojisi Ve
elementler lezyonlan.

ıleteria lvledica.

Derinin fizyolojİsi.

Veneriyen hastaIıklar,

Mantar hastalıklan

l o- omurga ıülnk Ve çıl$kİan,
pelvis hnklan.
Travmatik kalaa t$nğı, Femur
boyun Ve urokanterik l$nklan,
cisım ve alt uç l$nk|an.

Diz yaralanmalan, Menİ§küs
yırtüklan. Tibia künklan, Ayak
bileği ve ayak lürnk ve çlt(lklan
EPifiz hastallklan.

Poliomiyelit.

c. P. obŞtitrikal paralizi ve
diğer nörolojik hastahklar.
periferik §inir, Tendon
yaralanmalan V. İK Ve T, A
comp. sendromu,

kemik ve ekıem
e n fe ksİyo n lan .

osteoartiküler tüberkülozlar.

Çocuk kınklan.
kemik tümörleri.

Aıçl uygulamalan,

Ameliyathane pratik

Röntgen saati + genel tekrar.

Deri tümörler1 ve prenkanseroz
derı hastalıklan.

Urtıcafia.

Lepra, Deri Tbc.

Derinin bakteriyel hastalIklan,

Aılerjik dermatozlar.

l2-2-

4- l5-
|4-

5

6-

7

B-

l6-

|7,

la_

l9-
20-

2|-

23-

6_

7-

9_

lo_

4-

5_

??

t l_

DERJttAToLoJi nxnriıiıu DALı Döü§M v DERs pRoGRAptr



c. ü. TıP nAKüLTEsi 1995 - 1996 EÖiTiM REtlBERj

NÖRoLoJi ANABiLiM DALI DERS PRoGRAMI

Nöroanatomi Ve lokalizasyon

Nörodiagnostik yöntemler.

serebrovasküler hastalıklar.

EpılepŞi.

Koma.

Demans.

Perlferik nöropaüler

MyoPauler.

Ataksiler.

Tremoİ.

Veİgito.

Başağnsr.

7-

a-

9-

lo_

ı ı-
|2-

FrR DERS PRoGRAM!

Ankilozan Spondillt
Dlğer Seronegatif
spondiloartropatiler

Romatoid Artrit Veryasyonlan
ve JtlA
Romatoid Anrit

Nonartiküler Romallzmalar

Romatizmal tia§talıklann
sınıflandünlmalan

Akut Eklem Romatizmas!

nızik Tedavi ve
Rehabilitasyonda Kullanılan
Tedavi Yöntemleri (Fizikseı
Ajan lar)

Psikiyatrlye gıriş, Tarlhçe,

Ruh sağlığı kavramı.

PsikiyatJide sınıfl andlrma.
psikanalitik kuram (ruhsal
ayg,t).

Ruhsal gözlem,

cüdülemelİ davranış.

I. Motor Nöron tlastalıklannda
Tlbbi Rehabilitasyon Ve nlzlk
Tedavi

ıo- Bel Ağnlan

l l- o§teoporoz

l2- Flzlk Tedavl Ve Rehabilitasyon
Kavramı

15- Doğumsaİ Ve D€um slrasında
oörülen Bozukluklann
Rehabllita§yonu

l4- serebral parallzl (Littele
tlastaıığt)

l5- Pollomyelltis ve
Rehabılitasyonu

l6- ParaplejilerVeRehabilitasyonu

l7- MesaneRehabı|ıtasyonu

9

5-

4-

5_

6"

7.

a_

7!.
2-

3-

L

5_

6_

a_

9-

lo_

l l_

|2-

l_

3-
1ç

6-

Engelleme, Çatışma,
Anksiyete,

Benıiğin savunma düzenekleri.

nasta - t|ekim ilişkisi-

Şizofrenik bozukluklar.
Paranoid bozuklulJar.

Mood Bozukluklan

PsiKiYATRi DERS KoNIJLARI



c. Ü. TlP rAKÜLTEsi l995 - l996 EoITIM REtltsERl

l5- ltevrotikbozulduklar
(Anksiyete boz., noblk boz.,
obsesif kompulsif boz.,
Konversiyon boz,,
somatoform boz.,
nipokondriazis, Posttravmatik
§tres boz.)

l4_ organik mental bozukluklar.

ı 5- Alkol Bağlmlllığı

l6_ PŞikoRzyoıojikbozukıuklar

l7- Çocukluk çağü ruhsaI
bozukluklan.

l- KBB muayene yöntemleri,

2- Dış kulak yolu ha§tallklan.

3- Akut ve kronık orta kulak
enfeksiyonlan.

4- iıtihabi otojen
komPlikasyonlar.

5- oKE, otoskteroz, Presblakuzi,
Akustik travma, ototokslslte.

6. Pretınguistik dönem lşıtme
ka).ıplan ve Kongenital kulak
maıfonİrasyonlan.

7- Denge.-fizyolojısi.

a- vertijinözhastaıılJan
(Menlere Hast., VertibüIer
Neuritis. BPV, Temporal
kemik fraktürleri. Labirentlt.
Akustik neuroma),

9. Akut Ve klonik rİnitler, Nazal
pollpleI.

lo_ sİnüzıt Ve komplikasyonlan.

cöz anatomisi.

oöz muayene yöntemleri

KBB ANABiLiM DALİ DERS PROGRAMİ

Acll psikıyatri.

cenel tıpta psikiyatri.

Antipsikotikler.

AntldepresiRer.

Antianksiyete ilaçlan.

Lityum tuzlan,

EKT (eıektrokonvülsif tedavi)

PsikoteraPiler (bireysel, grup,
aıle).

Davranışcı teknikler.

Epistaksis ve septum
davıasyonıan,

Larenks hastalıklaiı
Trakeostomi.

Nazofa[enkŞ haştalıklan (Ad.
hlP., AnjıoRbİom, Nazofarenk
ca),

orofarenks hastalıkıan ( A. Ve
fu., Tonsillit,
KompIikasyonlan,
Tonsllıektomi).
oral kavitenin mukozal
lezyonıan.

Tuı(rük bezi hastalıklan.

6oyunda kltıeler ve aytncl tanl
llkeled.
Fasial paraliziler.

Maksillo - rasial travmalar.

Refraksiyon kusurlan
KaPak hastalüklan,

la_

l9-
zo-

zl-

24-

z5-

26-

l2-
l5_

|4-

I l-

l5-

l6_

3-

| /--

la-

l9_

20-

Göz ANABiLiM DAL! DERS PRoGRAM!

4-

74
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6-

7-

a-

9,

lo_

l l-

l-

3-

4-

5-

6_

7-

a-

9-

lo-

l ı_

l2-
l5-

KonJonktıVa hastalıklan.

oöz yaşı yollan hastalıklan
Kornea hastzllklan.

orbita ha,stalıklan.

Katarakt.

uvea hastalüklan.

olokom,

NörodlagnoŞtik Yöntemler

KiBAs Ve serabral
tlemİasyonlar

intrakranial Tümörler

sPinal Tümörler

Splnal Kord ve Kauda
Equınanln Benign Ekstradural
Basılan
Mss Damarsal tlastalıklan

kafa Travmast

semPtomatoloji
Üriner sistemin muayene
yöntemleri

Konjenital bEbrek anomalıleri
Konjenİtal alt üriner sistem
anomalileri
Taş İlastalığı -l
Taş tlastalığı -2

Üri ner sistem P€dolojisi
Böbrek Tümör|erı

Mesane Ve diğer Ürotelyal
tümörıerl -l
Mesane Ve diğer Üroteıyal
tümörleri -2

BPtl

a- sPlnal Travmalar

9- periferik sinir kesıtleri ve
Tuzak Nöropatileri

lo- Mss'nin İnfeksiyöz ve Paraziter
Hastallkları

ll- stereotaktik-Fonksiyonel
Nöroşirürji, EpilePsl Ve Ağn
cermhisi

l2- Hidrosefalİ-DoğumsalVe
oe|ışlmsel Anomaıiler

Şaşıııklar.
Travmalar ve göz lçi yabanct
clsimıerı.

Dekolman ve göz lçi tümörlerl
opük sinir ha§talıkıan.

sıstematik hastahklar Ve göz
bulgulan.

Prostat TümörlerI

Testis Tümörlerl
intraskrotal kitleler
NonsPesifık Enfeksiyonlar -l
Nonspe§ifi k Enfeksiyonlar _2

cüs Tbc

s€ksüel geçİşli ha§talıldar

cÜs Tmvma -ı
cÜS Travma -2

obstrüksiyon Ve staz
Erkek seksüel fonk§iyonlan

Erkek seksüel disfonksıyonlar
İnmemiş Testis

14"

l5_

l6_

NöRoşiRiJRJi ANABiLiM DALı DERs pRoGRAltı

l_

3-

4-

5_

6-

UROLOJİ ANABILIM DAL! DERS PROCRAIŞİ|

|2.
13-

|+
l5-
l6-
|7-
la_

l9_

20-

2|-

24-

75
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z5-
26-

27,

l- Anesteziye giriş

2- inhalasyonanestezlsi
3- inhalasyon anestezİk ajanlan

+ intravenözanestezisi
5- l,okal anestezi

6- spınal ve EPIdumı anestezi

7- Endotmkealentübasyon

a_ Kardlyo - pulmoner
Resüsitasyon<+>

9- AnesteziKompllkasyonlan

infertilite
Ürıner Diversiyonlar
Vezikoüretera| Reflü -l

İnfeksIyon tlasıahklanna giriş
ve ateş

Anti bıyotik kullanımında
dıkkat edilmesi gereken
hususlar

Bru5elIoZis

Şarbon
AiDs
infektlf Endokardlt

Akcığer infeksiyontan
Akut Vlral HePatit

B€sin zehirlenmesi

shıgellozis
Kolera
selmonalle gestroenterit

intestinal ve siştemik
amobiyozis

Vezikoüreteral Reflü -2

Reno-vasküler tliPertan§iyon
Wilm's Tümörü

solunum Tedavisi

Ağn tedavl§i

Preoperatif hasta ,

değerlendirme
Sınir kas bl€u
suda b€ulma ve
zehırlenmeler

intraoperatif sıVı tedavisl

Kan transfüzyonu

Tetanoz

Kuduz
Sltma

Tifo

Akcğer Ve Akciger dışı
tüberküloz

Akut bakteriyeI menenjit
Sepsis
viral üst solunum.yolu
İnfeksiyonlan

Stafilakoksik ınfeksiyonlar
Streptokoksik enfeksiyonlar
Barsak Parazitleri
oiardiasis

Paraziter İnfeksiyonlan
tedavisi

za-
29-

5o-

ANAsTEziYoLoJi ANABiLiM DAL| DERS PRoGRAM!

ıo-
l l-
l2-

|3-

ı4_

ı5-
t6_

INFEKslYoN İlAsTALlKLARl DERS PRoGRAM!

l4-
l5_

ı6-
|7-

la-

l9-
20-

2|-

23-

26-

t

3-

4-

5_

6-

7-

9-

lo-
l l-
lz-
l3_
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c, ü. TIP nAKüLTEsi l995 _ l996 EciTİM REttEERi

1995 . 1996

DÖIüEM v BI-rTÜNLEME sıNAv TARiırLERi

to tlAzlRAN

r r HAZ|RAN

r 2 HAZiRAN

l5 tlAzlRAN

ı4 tıAziRAN

l7 HAZIRAN

ı8 tlAziRAN

20 HAZiRAN

24 t|AziRAN

26 HAZıRAN

28 HAZiRAN

l996
l996
l996
l996
l996
ı 996

l996
l996
i996
l996
l996

ANEsTEzioloJi Anabilim Daıı

FrR Anabilim Dalı

DERMAToLoJi Anabitim Dalı

Cöz Anabilİm Daıl

ÜRoLoJi Anabilim Dalı

K , ts, B Anabilim Dalı

NÖRoşiRÜR.Ji AnabiIim Dalı

iNTANiYE, Anabilim Daıı

oRToPEDi Anabilim Daıı

PsiKiYATRİ Anabilim Dalt

NÖRoLoJi Anabilim Dalı

?a
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DÖNEM vı



c. ü. TıP FAKüLTESİ l995 _ l996 EĞiTiM REtlBERi

,... PöT"|" Vl_ oniki ay süre ile mezunıyet öncesi internlik (Aile Hekimliğİ)eğitimi görur. Bir yılllk egitim süre,si iÇind; internl<r aşajıda gösterilen klinikdallannda denetim altlnda aktif olarak verilen görevleri yapmikıa sorumıuourıar.

Başlangıç :l Temmuz lgg5

Staj yapılan bölüm

Bitiş: 30 tlaziran l996

S üıresi

2ay
2ay
?ay
zay
2ay
lay
ıay

ı, Acll cerrahi

2. Çocuk sağlüğ| ve hastaltklan

5. Kadln hastalıklan Ve doğum
4. iç hastalıklan

5, rcrsal hekimlik

6. Psikiyatri

7- Elektif

Toplam |2 ay

ı . AciL cERRAİlİ
intern doktorlar Acil serviste acil hastalarla bizzat ılgilenirler. Aciı SerVIsegelen hasta.ya İlk müdahaleyi yaparlar ve mışahadeüeriii alırlar. Daha sonrahastanın ilgili olduğu servisin konsultasyonuna vaiayı takcim eJerter. Acil serviste24 saat süre ile nöbet tutarlar. tlütakip z4 saat İitiraııai eoerıer. vine iki aylıkstajlan süresince kendilerinden Acil H;stallklarla ilgili 

"n az bir seminerhaz ,lamalan istenir Acil Ceİrahi sta_iınln ı ayı Ac'iı serviste, ı ayt cerrahiklinıklerinde yaPlllr.

2 . çocur sAĞLrĞı VE İlAsTALrıOARl
Bu Anabi|im Dalında intern hekimler pediatrik acİl, intaniye, Yeni doğanservisi,. Pediatrı servisi ve Poliklinik çalışmalanna aktif olaiak katlllrlar. t6 yaşlnaltındaki tüm acil vakaların ilk acil müŞahadeleIi internler tarafından alınır vekonsültan hekime danlştlır Poliklinikte 

_ve acil serviste yaklaşlk olarak bir aykadar göreV verilir. iırternler aynca servis nöbeİi tutturulur.yrıl\anda ki görevleri dlşlnda vaka takdimi, seminerler ve konfe.anslar,Rontgen rc patoloji toplantllanna katıılrıar.

3. KAD|N tlAsTALıKLARr VE DoĞUM
İki ayltk staj süresinin yaklaşlk olarak 5 - 4 haftası doliklinik çalışmasl, 5haltasl ser!isle aktif olaİak lü,]-sta bakrml, l - 2 haftası da travay odasında doEumlakibi şeklinde gecmekIedir

. Klinik çalışmalan dışlnd.j nöbetlere kalan internıer, seminer haarlama veseminer dinleme, mekale saatine iştink etme, konsılÜsyonıar Ve Vakatakdimlerİne kattlma gııJj göİe!leri üstlenirler.

a0



c. ü. TIP FAKüLTESi ı 995 . l996 EÖiTiM REHIJERi

4. ıç İIASTALIKLAR
internler klinik ve polikllnığinde çaıışmalara kablırlar. Aktif olarak servis

çal!şmalan düşında gece nöbetine katııırlar. Makale saatl, Vaka takdimi, rontgen Ve
patoloji saati, seminer Ve konferanslara katrlırıar ve geİeldrse İüuralarda aktif olarak
görev alürlar,

5. KıRslAL İrDKlMLll(
Halk sağllğt Ana Bİlim Dalı Başkanllğı denetiminde, intem öğrencİler iki ay

süre ile }Qrsal hekiml!k stajini yaPar. 6u süre zarfinda öğrenci, bir sağlık ocağünda
kalır. intern doktorlar;

a)- ocak çalüşmalanna kahıırlar Ve kendilerine Verilmiş olan internlik
dosyasündaki progranrl uygular.

b) ocak hekimi, bö:ge başkant, hastane uzmanlan ile gerekli konulan
taıttşırlar.

c) DeVamlü olarak bir §agllk ocağında kalırlar.
d) Bilim dalt öğret!m üyeleri ile tarfuşmalara katılırlar, seminerler nazİlarlar.
e) Halk sağlığl ile ilgilİ konularda bir çaıışma raporu ve araştırmayı

bilimsel kurallar çerçevesinde hazlrlar|ar.
f) tler hafta sonu saha çalışmalan Ve akademik çalışmalara ilişkin konulann

tartışıldtğü Ana Bilim Dalı toPlantlsına katıIlrlar.
g) Adli tl€kimlikle ilgili olarak bilglleri Ve bu arada geçici Ve kes|n rapor

yazmayı öğrenirler-
tler intern doktorun bulunduEu sağlık ocaEında 8 haftalık sürenin sonunda

çalüşma sonuçlan sorumlu eğitim yönetİcisine teslim edilir. Dosyalar intern
hekimin eEitiminden 50rumlu heklmi Ve AnabllirItDa]t

Başkanlığınca değerlendirilir.

6. PsıKıYArRl
Aile hekimliği içinde l aylık bİr dönemi Kapsar, Bu bir aylık staj döneminde

internler klinik nöbetlerine katılırlar. serviste yapılan Vaka toplantılan Ve hasta
vizitlerine katllırlar, kendileri bizzat hastalan hazırlarlar. seminerler haarlarlar.
Stajlannın ortalama olarak yansünı Poliklinikte hasta muayenesi ile geçirirler,

7. DLEKTiF
l aylık bir staj dönemidir Elektif staj, intem öğrencilerin istediği bir dalda

yapabilmikle bİrlikte ilgili Anabilim Dalüntn Ve koordinatörlüğün görüşü
;lı;maktadlr, Elektif çalışma bütün Ana Bilim Dalıanndan birinde
yapılabilmekıe birlikte, özellikıe aşağıda gösterllenAnabilimdallanndan
birısinde yaPılabilir-

- Anesteziyoloji Anabİlim Dalt
- Dermatolojı Anabilim Dalı
- cenel cerrahi Anabilİm Dalt
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AnabIlim Dalı
- iç tlastalıklan Anabilim Dalı
- K. B, B. Anabllim DaIı
- ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Da!ı
- Psikiyatri AnabIIim Dalı
- Radyodİognostik Anabilim Dalı
- t|alk Sağlığü Anabilim Dall
- Ürolqji AnabiIim Dalı

Bl



c. U. TIP FAKULTES| l995 - l996 EĞiTiM RErıBERi

- Nöroloji Anabilim Dalt
- Nöroşirürji Anabilim Dalı
- cöz Hastalıklan Anabılim Dall
- Çocuk SağIlEl Ve İlastalıklan Anabilım Daıl
- Kadün Hastallklan Ve DoEum Anabilim Dalı
- Patoloji Anabilİm Dall
- Cöğüs - Kalp Damar cerrahisi Anabiİim Dalü
- cöğüs tla§ta|ıklan Anabilİm Dall
- Klinik Biyokimya
_ Klinik Mikrobiyoloji

B2
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VE

KARARLAR

a5

yöxnrırreıiıı



Amaç
Madde l . Eu yönetmeliğin amacl, Cumhuriyet Üniverşitesine bağll Fakülte

Ve Yüksekokullarda eğitim, öğretim Ve slnavlarda uyulacak orüak llkeleri
saptamaktır. cumhuriyet Üniversitesinde uygulanan eğitim, öğretim Ve slnaV
.sa9lan 2547 sayıl Yük§eköğretim Kanunu ile bu yönetmelik hükümle.ine tabidir.

Kapsam
Madde 2 - tsu yönetmelik hükümleri, cumhuriyet Üniversitesine bağlı

nakülte Ve Yüksekokullan kapsar, Ttp Fakültes| 'Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim
Ve sınav Yönetmeıiği'nde gerekli açıklama bulunmayan konularda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır,

Tarumıar
ııadda 5 - a) Ön Lisans : ortaöğretime dayall en az 4 yanyilIk bir Programükapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaç|ayan Veya bir lisans programının ilk

kademesIni oluşturan yükseköğretimdir.
b) Lisans : ortaögretime dayall en az B yanyııllk ya da ön lisansa dayalı enaz 4 yanylllrk bir p[ogramt kapsayan yükseköğretimdir. Tlp FaküItesinde ise

eğitim- öğretim 6 ytl oıup. yüksek lisans düzeyindedir.
c) Yükseköğretİm kurumlannda ikinci öğretim, normal örgün öğretimin

bitimini takiben yaPılan örgün öğretİmdir,

C,. ü. TtP FAKüLTESi l995 _ 1996 EĞiTiM REHBERi

CUMHURİYET Ünivnnsirnsi nĞiriıu. öĞnnrim ve stNAv
yöxnrııreı,ici

BöLiJM l

BöLijM lı

Kalat ve Kabuı
Madde 4. Öğrencilerin üniversiteye kayıt ve kabülleri için aşağıdaki

koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir,
a) Ögrenci Seçme ve Yerıeştirme Merkezi tarafündan düzenlenen merkezi

sünavda yeterli puanl aımış olmak.
b) yabancı uyrukıu öğrenciler için ÖsyM tarafından açılan sınavü kazanmış

olmak,
c) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puana sahiP olmak.
d) Yatay Ve dik€y geçişlerde gerekli koşullara sahip olmak.

Kayt lş|emleri
.. ıladde 5 . Kesin kayıt işlemıeri ÖsY.]Y tarafından tespit edllen belgeıerıe yine
osYM taraftndan belirlenen esaslara göre yaptllr.

Yatay Geçişıer
üadde 6 - a) cumhuriyet Üniversıtesine bağlı öğretim kurumlanna, gerek bu

üniversitenin öğretim kurumlanndan, gerek başka üniversiteterden yapılacak yatay
geçiŞler, yürürlükteki 'Yükseköğretim Kurumlan Arastndaki Ön ı-iians ve Lisani
Düzeyinde Yatay Ceçiş Esaslanna ilişkin Yönetmelik' esaslanna göre düz€nlenir.
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Adlgeçen yönetmelik hükümlerinİn uygulanabilmesl için. her fakülte Ve yükŞekoktıl
kurilu tarafından belirlenen kontejanlar, ders yllının başlamasından en geç bİr ay
önce Rektörlüğe bildirilir.

b) Meslex Yüksekokulu mezunlanndan her programün en başanlt ilk o/o lo'u
başannotuortalamalanenaz70olmakkaydüilemesleklerilleitgilibirdaldalİsans
düzevinde bir öqretim Drogramlna yürürlükte olan "ı,leslek Yühsekokullan
|.4ezu-nlannın Lisans Ögrenimlerine Devamlan Hakkünda YÖnetmelik, hükümlerlne
göre dikey geçiŞ ile öğrenimlerine devam edebilirler,

BöLijM ılı

Dğtim ve Öğretim Esaslan
lıladdc 7 - Fakülte ve Yük§ekokullarda, ilgili .&uruIlann kararlan ve

Rektörlüğün onayı ile Yükseköğretım Kuruıunun (YÖK) §aPtayacağı ilkeler

çerçeves'inde, öİgün, yaygln Ve açık öğretim ile her türlü eğitim Ve öğreüm
yapllabilir.

fjniverşitenin Açılış Tarihi
ttadde 8 - cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fakülte Ve Yüksekokullarda

eğitim - öğretim her yıl Ekim ayının ilk haftasında Ve Universite senatosunun
niıirıeyecğı bİr günde akademik törenle başlar. Ancak, Tıp Fakülteslnde eğitlm ve
öEretime bu tarihten önce de baŞlanabilir.

Egitim ve Öğretim Dönemlerl
rııaaae g - Eğitim ve öğretim dönemıeri, güz yan}ılı ve bahar yan yülü olmak

ozere iki yanyıldan oluşur. Her yan},ıl, 70 eğiüm - öğretim gününden az
oimamak i,iere' her ders yılı başünda Üniversite Senatosu tarafından belirlenlr.
Cumartesi, pazar ve ..smi tatil günlerlyle yan yıl sonu, Jtl sonu .Ve bütünleme
slnav günleri, tu sürenin dışündadtr. Güz yanyıl bitimindeki sünavlardan sonra
erıitim"veödretimeenazbirrıaft,aaraVerilir'tlerfaküıteVeyüksekokul,},ı|hk

"ğiii. 
- ogr""ti- Ve slnav takvimini yetkili kurullannda kararlaştırarak, o },ılln Eylüı

aiı ıcinae"neııtorlti(e bildirir. ikinci öğretim ve farklı stajgereksin1mi olan öğitim _

oqr.iim için ayn akaoemik takvim senato karanyla düzenlenebilir,

Dğitim ve Öğretim sürQıeri
ıuiaae ro - iııısetoEretim Kurumlannda, öğrenim yapan öğrenciler iki yılllk

ön lisans programlnl 4 y|da, 4 yülllk lisans progftımlnl 7 ylda, 5 yüılük eğitim
pr"gİu-,nİ a ğlaa, o yıllİx eğitim programtnı da 9.yılda tamamlamak zorundadır,

hn.]rr o, süreler sonunda; ka},ıtl| olduğu öğr€tim kurumundan mezun olabilmek
İfİn S O"..t"n başansız otanlara 4 yan},ıl (sünıf geçme esastna göre öğretim yapılan

lİrİumlaraa z ögİetim yıl!), 5 veya daha az dersten başansız olanlara ise sınırsız,
başansız olduklin dersterden açülacak sınavlara girme hakl$ tanünır,

Bunlardan u}gulamalı, u}gulaması otan Ve daha önce allnmamış dersler
dlslndaki derslere divam şartı iranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya araIıklı

"İuİuk 
t"plu- üç eğtim - öğretim },ılt hiç girmeyen öğrenci, sınürstz stnav hakltndan

Vazgeçmiş sayılır Ve bu haktan yararlanamaz." 'oeisıeĞ devam yükümlülük|er!ni yerine getirdikleri halde, yılıçi ve yılsonu

sünavyükümıülüklerinibumaddedebelirtilenhükümlereuygunbiçimdeyerine
;;ii._:,;iki; İçln öğretim kurumıan İte ilişiği keslıen ve birinci sınlfta en fazla bir

B/-
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Öğretim Birimi
Madde l2 -Üniversitede dersler kuramsal velveya uygulamall olarak

yüIütülür. Ögretim birimi kredidlr. Bir yanylda, haftattk ders programında yer
alan kuramsal derslerin her saatİ t kledi, İaboratuvarlann 4 saat k;da; l kre<l!,'5 -
8 saat arası 2 kredi; problem çözuml, arazi çalışmalan, bitirme ödevi / tezi ve
Proje gibİ uygulamall çalışmalaıin 2 saati l kredi olarak değerlendirilir, 6ir ders
hem kuramsal, hem de uygulamatl çalışmay! içeriyorsa, bu iki tür çalışma içİn
hesaplanacak kredilerin toplamü, o dersin kedisini oluşturur. Toplam
mezuniyet kredisi, her fakülte ve yük5ekokulun kendi yönergelerinde belirtilir.

dersten, ara§ınflarda ise en fazla üç dersten başansız oıan öğrencilere üç yıl içinde
kullanacaklan üç sınav haklüı verilır

Öğretim Dili
Madd€ l l.Üniversitede dersler Türkçe olarak Verilİr. Ancak dil Ve

edebiyatlarla ilgili bölüm ve anabilim dallannda dersler, gerekli görüldüğü öıçüde
ilgili yabancl dilte Verilebilir.

BÖLÜM ıV

Dersler
Madd€ ı5 "Dersler. bir yanyıl veya iki yanyll süreli olarak düzenlenir.

Fakülte Ve yüksek okul kuiu|lan, Yükseköğretim kurulu tarafından her yanyıl ıçin
tesbit edilen derslere ve belirlenen ilkelere göre, programlanna xoyaciırıjn airs
Ve uygu|amalan, avü,ıca h,]ftalık PIograma bağlamaytP sürekli okutuıacak derslerle

Öğrenci statüıeri
Madde !3 .Üniversitede tam zamanll öğrencilik esashr, Bir öğrencinİn

haftada alacağı derslerin süre olarak top|amı 56 saatİ geçemez. Ancak, IYeslek
Yüksekokullannln Yikseköğretim Kurulu - Dünya Banka§l Projesi kapsamlndaki
bölümlerinde kayıtlı öğrenciler için, devamlnl aldıEl ders veya derslerin en tazla 4
saati bu sürenin dışlnda tutulur. Öğrenciler her yanyıl/yıl bişında ders programtnt
yaParken, önce- likıe geçen ylllarda başansız oldukıan dersleri. dihi so.,.,
d.lnışmanlnln önerilerinide göz önüne alarak, o yanylda / ytlda açılıP alab|leceği
dersleri "Ders Kayıt Fişi' ne yazar. Ders kayt fişinin, haiç makbuzunun, deis
kaylt|anntn ve gerekli görülen diğer belgelerin, akademik takvimde belirtilen süreiçinde ilgılİ yerlere teslim edilmesi zorunludur. Bu işlemleri ilgili yönetim
kurulunun kabul edeceği bir özürü olmaksızın zamanlnda bitirmeyen öğrençinin
başVurusu kabul edilmez.

Mazereti kabul edİlenler, kaydını yaPtlrdığı tarihe kadar devamsız say!lır.
Öğrenciler, her yanyll baŞında kayıt yenii"meır- zorundadır. Kayıt yenilem;yen
öğrencile. o yanyl../ yıl, eEitime devam edemezler ve bu süre, eğitim - öğreiim
süresinden sayılır. Ögrenciler kayıt yaPtıklan sınıfın üst slnıflanndan ders alamazlar.

özet öğrenci
Madde l4 -En az |ise mezunu oluP, belirli konularda biıgilerini arttırmak

isteyenler, dels sorumlusu Ve ilgili birim yöneticisinin uygun görüşü Ve yönetİm
kuru|unun kar.ın iıe, heİ yanyllda ençok iki derse öze| öorenci olarak girebilirıer. Bu
öğrencilere, not, kredi ve diploma verilmez; ancak istendiği takdirde izlediği
dersıeri belirten bir belge verilebilir.

Ba
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uygulama ve stajlarla ilgİli düzenlemeleri yaPabilİrler Ve Rektörlük onayüna
sunarlar, Bunun düşünda dersler için ayn önkoşul bellrlenmesi yönergelerle
d üzen lenir.

Daıuşmanlar
üaddi t6 . ÖErencllere, eğitim ve öğretim konulannda karşılaşacaklan

Problemlerin çözümünde yardımcü olmak üzere. ders ylı başlamadan önce bötüm
başkanlann|n yaztlı öner|§l göz önüne alünamk fakülte dekant Ve yüksekokul
müdüru onayı iıe iİgili böumün öğretim eıemanlan aİaslndan danışmanlar
göreVlendirilİr.

Danrşmanlann görevlerine !lişkin ilkeler, Fakülte, Yüksekokul taİanndan
aynca b€lirlenir.

DQvam zorunıuluğu
Madde 17 a) Folklor Veya sportif, Kültürel Ve bilimsel faaliyetler gıbi

alanlarda ünive[sıteyi temsil eden milli takJmlann sportif mu§abakaıanna, hazırtık
çaıtşmalanna kahlan öğrenciler hariç, her öğrenci, kuramsal derslerln en az o/o

7o'ine, uygulamalann en az % 8o'ine katılmak zorundadırlar. Bu koşulu yerine
getirmeyen öğrenci, o dersİn yanyıl / yılsonu ve bütünleme sınavına giremez.
Kuramsal Ve uygulamalı lusımlan aynlmayan deİriler, devam. yükümlülüğü
açtsından kuramsal dersler gibi değer|endİrilir.

Ders sorumlulan ad okuyarak, imza toplayarak ya da uygun bir başka
yöntemle, her ders için yoklamalan yapar. Bu yoklama en az iki yıl saklanır.

b) Blr öğrenci almtş olduğu her hangı bır mesleki seçmeli dersten başansız
olduğu takdirde , isterse bunu izleyen }.ılda ilgltl yönetim kurulunun karanyla yerine
başka bir seçmeli der§ alabilİr.

lzin
Madde la . Yükseköğrenim Kurulunun a5.56.565 §ayılı karan ile

belirnenen haklt ve geçerli nedenler seb€biyle öğrenime devam edemeyecek
öğrencİler. yanyılın ilk iki haftasü için başVurdulılan takdirde, ilgili Fakülte Ve
Yüksekokul yönetim kurulunca bir veya iki yanyl izinli sayılabilİrler_ Ögrencinin
daha önceden kabul edilebilir hakll Ve geçerll nedeni devam ediyorsa, ilgili
yönetlm kurulunca tekfar izin Verilebİlir; ancak bu izin, üst üste iki defadan fazla
olamaz, öğrencınin mazeretl nedeniyle izinli olduğu bu §üreler. eğitim - öğretim
süresine dahiı edilmez.

sınaı,lar ve Başarr Notu
ntadd€ l9 .a) Üniversitede başan, deİsin özelliğine göre yazllı, sözlü ya da

uygulamalü olarak yapllan sünavlar ile ŞaPtanır. Var§a staj, Proje, bitirme tezi ve
diploma çal|Şmasl gibi özelliği olan çalışmalar, ilgili bölüm Veya anabilim dahnca
değerlendirilir. Dönem sonu sınavlan her yanyılın sonunda, iki yanyılı kapsayan
derslerin sünavlan ise, bahar yanyılınln sonunda yapııır_

b) İler ders için, her yanyılda enaz bir ara stnav yapıllr. Daha fazla sınav
yaPllırsa bunlann aritmetık onalaması alınür. Aynı sınüfta bir günde birden fazla ara
sınav yapllamaz. Aİa sınav sonuçlan, §lnavlann yapüldtğt tarihten itibaren iki hafta
iÇinde duyurulur, Ara slnava girmemlş olanıar, mazeretini en geç 7 gün içinde
Dekanllğa Veya Yüksek okul müdürlüğüne başvurarak blldirmek zorundadır. Bu
süre geçtİkten sonra yapııan başVurular kabul edilmez. Mazeretleri Yönetim
Kurullannca geçerli bulunanlar, Dekanlükca (Yüksekokullarda Müdürlııkçe) tesbit
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Ve ilan edilen tarihte mazeret silnavlna allnlrlar, sağ|ık kurulu ya da doktor raporu
sunulmasl devam yükümlülüğünü ortadan kaldlrmaz. Ancak yönetim kurulu karan
ile oğrencinin raporlu bulunduğu süre içinde giremediği ara sınav haklan saklı
kalır. Yanyıl Ve yılsonu slnavlanntn telafisi yoktur, "Ancak Folklor, sPortif, kültürel,
bilimsel faaıİyetler gibi alanlarda üniversiteyi temsil eden milli tatQmlann sportif
müsabakalanna, haZırlük çal!şmalanna kablan öğrenciler, faaliyetleri slraŞlnda
giremedikleİi ara slnav, yanytl / yılsonu sInav! Ve bütünleme slnavlanna nakülte ve
Yüksekokul Yönetim kurulunun beıirleyeceği tarihlerde girerler_

c) Bir dersin sınaVına girebilmek içinI
- o derse kayıtlı olmak,
- o derse delam etmek
- o dersin uygulamalann! başan ile tamamlamak gerekir.
d) yanyıl / Flsoi-ıu slnavlannda başanstz olan öğrenciye, aynt slnav

döneminde olmak kaydlyla, başanslz oıduğu her ders için bir bütünleme slnav
hakkr tanıntr_ Yanylı / ylsonu ve bütünleme sınavlannün sonuçlan §on slnavl takip
eden hafta içinde ilan edilir.

e) Başan notu, Ttp Fakültesi dışındaki Fakülte Ve Yüksekokullarda, ara slnav
notunun o/o 4o'u iIe yanyıi / yılsonu notunun o/l, 6o't toplanarak hesaPlanır, Ancak
yınyıl / yılsonu ve bütünleme stnavlndan en az 50 almak şarttır.

f) yanyıı / ytlsonu veya bütünleme slnavt sonunda bir dersten başanlı
sayllmak için, bu şekilde h€saPlanan notun, en az 50 olma§t şarttır_ nakat isteyen
Fakülte Ve Yük§ekoı(ullar başan notunu kendı yöneıgeleri ile daha yüksek
tutabilirler.

g) Uygulamalı der5lerin değerlendiriImesi Ve uygulama notunun başan
notuna katlürsı ilgili yönetİm kurulunca belirıenip Rektörıük oıuru ile uygulanır.

h) iki yanyıl devam eden derslerde, yapılan ara sınavda allnan notlann
ortalamasü, o dersin slnav notu oıur.

|) Atatürk ilkelerİ Ve inkilap Tarihi, Türk Dİli Ve Yabancl Dİl derslerinin
değerlendiİme işlemlerinde (d e Ve 0 bendı hükümleri u}gulanır,

k) Beden qiitimi Ve cüzel sanatlar derslerj için ara slnav, yılsonu sınavı
yaPllmaz. Öğrencinin yll içindekı, derse devamı, çalışma§ı ilgisi Ve gösterdiği
geıişme gözönüne alınarak başan durumu belirlenİr. Başanslz olanlar dersl tekrar
ederler.

|) tsir dersin, kayıt devam, uygulama, stnav Veya bütünleme şartlanndan
birini yerine getirmeyen öğrenci, o dersi tekrar eder. Öğrenci bir dersin tekİannda;

- Derse kaytt yaptınr.
- Devam şartınln yerine getırmemişse, derse devam eder.
- Başansüz oıduEu uygulamalara katılIr.
- Açılacak stnavlara girer.
Tekrar edilen derslerde o dersin başan notunun hesaplanmasünda, dersin

tekfar edildiği dönemdek! ara slnav notunun katksl dikkate alınır.

sınaun Du!ruruıma§ı
ıladda 20 . Yanyl içi ara stnav tarİhleri, dersler başladıktan sonra 50 gün

içinde, ilgilİ bölümlerce; yanytl sonu Ve bütünleme sünavlannın yapılacağı gün, saat
ve yer enaz bir hafta önceden ilgili nakülte Dakanıtğl Ve Yüksekoku| Müdürlügünce
öğrencilere duyurulur.

Stnavda kopya yaPan ya da kopyaya yardım edenler ile slnav kağıdınln
incelennıesi sırasında kopya yaPtlğı ya da yardlm ettiği anlaşllanıar, o slnavdan
'sıfır aIarak başansız saytlırlar Ve haklannda disiplin soruşturması açılür.

tler türlü slnav evralür, en az iki yll saklanır,
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llotlar ve D eğerl endirİne
lıtaddQ 2l -Başan notlan, loo üzerinden verllir. Başan notunun kesırıı

çlkması halinde, notun buçuk ve fazlalan bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya
tamamlanır. Aynca notlar, istenIıdlğinde derec€lerte de ifade edIlir.

NoT DEREcEsi AllLAt,Il
85 -1oo Pekiyi ceçer
65 - a4 iyi oeçer
50 - 64 orta oeçer
o - 49 zaYf ceçmez

Ders Puanlarr Ye Akademik ortalama
flaildQ 22 - Bir delsin İ§edisi ıle dersten alınan notun çarplmı o dersin

puanını Verir. Öğrencinin Fakülte ya da Yüksekokula kaylt yaptırmasında itİbaren
uıo,g, ,. başardığı tı'ım derslerın puanlanntn toplamı, toplam kredi mlktanna
bolünerek 'akademik başan ortelaması' hğsaplanlr. Bölme işlemi, Virgülden sonra
iki basamak yürütülerek yapülır.

Dlploınalann Ön Yüzünde:
- Ögrencinln adı ve soyadı, diploma tarihi Ve numarasl,
- Ön ıisans ve lisans düzeyinde böıümü, lisans dall Ve ünvanl.
- Fakültelerde Dekan ve Rektörün, Yüksekokullarda Müdür ve Rektörün

(Fakültelere bağlı YükŞekokullarda Müdür, Dekan Ve Rektörün) imzaıan bulunur,
Diplomaya mezuniyet derecesi yaulmaz.

sınav sonuçıarına ıtiraz
lıladde 23 - Öqrenci slnav sonuçlan hakl$ndahl yaalı ilimz]nı sonuçlann

ilanından Şonra en geç ? gün ıçinde ilglli birime yapablılr. Bu ltıraz, ders
sorumlusuna iletlllr; maddi hata varsa gerekli not düzeltmesi yaptlır.

Kayıt siım€
lıladdc 24 -Aşağıdaki hallerde, öğrencınin kaydı slıInerek Fakülte Ve

Yüksekokulla llışiqi kesilir-
- Ek süreler sonunda öğrenimin tamamlanması veya tamamlanamayacağlnrn

kesinlikle anlaşIlnlası durumunda.
- Fakülte Ve Yüksekokullardan çıkarma cezasr alma durumunda,
- ikinci öğretime devam eden öğrencilerin İkİnci öğrencl katt$ pa},ınl blray

içerisinde ödememe dunımunda.
Yükseköğretlm Kurulunun a3\56\563 sayltl karan ıle haklı Ve geçerli

nedenlerle kayıdı sİlinme durumuna düşenlerin, haklan'saklı tutulur, Bunlara,
vönetmeliqin başan ve devanl Koşullanna ait hükümlerinI yerine getirmek üzere,

ğerenıi stıie verilir ilişiği kesilme durumunda bulunan öğrencllerIn listesi, oğrenci
i-şleri Daire Başkanlığınca, ilgili Fakülte Dekanlığı Veya Yüksekokul Müdürlüğüne
bildirilir.

Diplomalar
İr;dde 2r -Fakülte Ve Yüksekokullar tarafından Verilecek diplomalar, özel

isaretler, renkler konmak ve ünvan belirtmek kaydıyla ön lisans Ve llsans
düzeyinde, Cumhuriyet Üniversitesinin bütün kurumlannda müşterek olmak üz€re
düzenlenir.
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Diplomaıun Arka Yüzünde:
- Doğum.yeri Ve iaIihi, baba adı, uyruğu, fakülte numarasl gibi, öğrenci

klmllğiyle ilgili bilgiler yer allr.
_ Diplomalar 6ğrencinin mezun oldug_l. r], ihten itibaren en geç t yl içinde

düzenlenir, Diptomalar seıi nilmarası İle ijni\crsite senatosunun tes-uıt ettıgı
şekilde_ haztrlanlr Ve §oğuk damga lle mühairleğ,i, DiPıomalar hazırlanıncaya RacJir
öğrenciye, ıstediği takdifde Öğıenci işi _' D,ııl . Eişkanlığlnca hazrlanan il(liii
Dekan Veya Yükşekokul ltlüdürünün iü.ır,r ]jl], taş|yan bir .Çıküş Betgesi' irn7a
karş!lüğı elden Verilebilİr.

Tıp Fakültesi dışında Fakülte ve Yüksekokullarda, mezuniyet tarihi, sınavlanrı
/ sınavın bitiminin ertesi günü olarak belirlenir nP Fakültesi i|e staj gerektİren
meslek yüksekokullannda ise staj Ditimini izıeyen gün mezuniyet tarihidir.

Diplomalar öğı€ncinin kenrlisln€ Veya ıroterden Vekalet Verdiği kişiye verilengeçici mezuniyet belgesi ıle değ!ştirilmek sureti ile imza kafşlılğı eldın veriıir
Diploma bir kez verilir. Kaybedilmesi haılnde, dıploma yerine geçmek üzere,
zaylind,en dolay Verlldiği bellrtilerek. 25. maddedekj bilgi ve imzalan taşlyan bir
belge düzenlenir.

ıladde 26 - Bu yönetmelik, cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun ı7 Şubiitl995 tarihlİ toplantlsında görüşülerek kabul edilmiŞtır,
fladde 27 " 2a. l . l9a9 tarih ve 20063 Resmi cazete'de yayımlanan

'cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Öğretim Ve Stnav Yönetmeliği' yıiorııırten
kaldınlmışttr. Ancak bu Yönetmelik yürüryüğe girmeden önce kaydolan öğrenciler
2a.1.19a9 tarih Ve 20063 sayüll Resmi cazele'de yaylnlanan eski yönatmeliğe
tabidir. cumhuriyet Üniversitesi Ttp Fakültesi eEitim- ogretim ve sınavlarda
uyguıanacak esaslan hazürlayacağı ayrı bir yönetmelikle belirıer.

Madde 28 .Bu yönetmelİk t995 - 1994 eğitim - öğretim },üh başlndan
itibaren yürürlüge girer Ve yürürlüğe girdiği tarihte ieni kaydoıan öğrencileri kapsar,

Madde 29 -Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Reitörü
yürütür.

BoLUM V
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c. ü. TüP FAKüLTESi l995 l996 EĞiTiM REHIJDRi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğı,etim
ve §rnav Yönetmeliği

Amaç
ıtadde t -Bu Yönetmeliğin amacl cumhuriyet Üniversetesi Tıp nakültesi

oğrencilerinın öqretim düzeyi, kabul Ve çıkanlma şartlan, eğitim süresi, derslere
devam, s|navlann açııması Ve değerlendlrilmesini bir bütünlük iç|nde sağlamaktır,

ııla<ldQ 2 - Öğrenclter İju yönetmelikte belirtılmemiş konularda ' cumhuriyet
Ün'Versitesi E€itim - Öğrelim Ve Sınav Yönetlı,ıeliği' ne tabldirler.

D€vam zorunıuğu ve Maztret sınavıarı
Madde 5 . a)Derslere devam zorunlucıır. Dönem I, II Ve llİ'te teorik dersleüin

(İ, so'undan fazlasına İnazeretli ya da mazcratsiz oıarak devam etmeyen öğrenci, o
ders kurulunun sınavln.ı giremez Ve Fl nötu alır, Kabul edllmiş blr mazereti nedeni
ile devafllsüzlık sınlnn! aşmlŞ olalr öğr.ncilerle (yanlızca bir ders kurulu için )

sınava girme hakkl Verilir.
b)Pratik çalüşmaıarda Ve stajlarda devamslzlık % 2o'yi geçmediği taktirde.

öğrencl devamşız olduğıl süre kadar telafi çalıŞmasl yapmak kaydıyıa, o ders
kurulunun pratlk sınavlna !,eya ,staj sonu Şlnavlna girebillr. 'telafl çalışmaıan ilgili
anabiıim dallnln belidediği gİn Ye saatlerde yaPllır. ceçedl bir mazareti o|sun Veya
olmasln pratik çalışmatİı1 Veya staj 5üresince devamsızlık süresi o/o 2o'yi aşanlar o
ders kurulunun Pratik stna\,ına veya staj sonu slnavlna allnmazlar- stajlar tam gün
üzerİnden d elie rle n d ili lir

c) Dönem l, ll ve lll'te slnıfta kalan ögrencİler, kaldlklan yl herhangi bir ders
l(urulunda devamsızlıK stnlnnl aşrTütş iseler Clevamsız olduklan derŞ kurullanrra
devam etmek zorundadlrlar. Kaldıklan yll lriç bir ders kuruıunda devamsızllk
slntnnl aşmamtş olanlar için, kaldtklan stn|fi tekrar ederken devam zorunluıuğu
yoktur. Bu dunimdakİ öğrencilel yaInızca ders kurulu slnavlanna girerler,

d)Stnavın yaPıldığı gün geçerli veya belgelİ bir mazaretl nedeniyle sınava
giremeyen öğrenciler için mazeretleri fakülte yönetim kurulunca kabul edilmek
şartryla'İlazaret Sınavl' yapılıİ,

llotıar ve DeğGrıĞndirme
iİadd€ 4 . a)ceçmez notlar
rl = Mazer€t§iz devamsız, Dönem I, II ve ııI'te Fl alan öğrenci doğrudan

sınıfta kaıır, Dönem lV, V ve Vl'da stajı tekrar eder.
F2 = slnava girme hakh olduğu haıde sınava gİrmedi. (puanı = o)
n3 = Srnava girİp de başansız olanlar (puanı = o - 59 arası)
F4 = Mazeret|i geçmez (mazeret sınauna girer)
b}oeçer notlar
A = PekiyI (puanl = 90 - loo)
ts = İyi (puanı = 70 , 89)
c = orta (puanı = 60 - 69)

Slnav|ar ve lrlotlann tlesaplanma9ı
Madde 5 . a) Dönem l. II Ve lIl'de
i. Dönem l, tI ve l|l'de derseler, değlşik billm dallannın oluşturduğu 'Ders

Kurulıan' şeklinde yapılır. tler ders kurulunun sonunda bir slnav yaplıır. Yll
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C. U. TIP FAKÜLTESİ l995 - 1996 EĞiTiM REHBER

.s:nü_]ng.a 
da her ders kurulu iÇin ayn ayn final sınavı yaplllr. ceçme notu 6o'hr. Ylliçindeki ders kurulu sınaundan 60 V(i daha fazıa" not aıan ogrenciıer, o derskurulunun final sınavından nıuaf olur

ii. Blr Veya dah.1 fazla 
_ 
ders_ Kurll ilttn hem yl içindeki, hemde f.inals|navündan başanlt olamayan öğrenciIeı iç]l1 5.rşansız oioui*ı.n oar" kurullanndanbütünleme sınavl açılır. Bütünlcine slnavlndan da başanlı olamayan öğrenciler, birtek ders kurulundan kalmış olsalar oaııl, o oonemin 

'ııtı.r'oaa" 
kurullanndansorumludur.

iii. ninal slnavlan derslerin bitiminden en etk€n beş gün sonra başlar. tlerders kurulunun sınavı ayn ayn ve en az ikişeı qün ara ile vao,İİr'
. - - .iv. Eylül ayı içerisinde .bütünleme ","nurıun 

yuj,iii,---rıer ders kurulununbütünleme stnavl birergun aru ile a)n,,}n ),lnıiıl.V, Ders kuru|u notunun tesbitinde, ders kurulunu oluşturan derslerinbarajlan dikkate alıntr, Bir ders kurulunda 
"ıresi e .aaii--Jşan her dersin kendibaraji vardür. süresi 9 §aat ,.yn 

_,l^:|,.u 
az olan dersler Ui.1.İtlİl-"l. 

"r."tİyİ.'nİ,baraj .oluşturulur_ Baraj sının ,İi, SO'Oi.. nlr aersĞn 
-Uffin 

f,unou puan alınmasıhallnde..alınan not ile baraj notu araslndaki fark topıam j"runJun oışııı..b)Dönem lV Ve V te

, . i. sınavfaİ, teorik (yazıil ya..tjı sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve Pratik(yaAll y^a da_ sö.zlu, ya da hem yazıll hem söziü) oıaran yapıılr.
.oerekli ha|lerde pratik sınav yapıımayabilir. pratik ve teorik sınavlar anabilimdalındaki ders veren öğretim uyesi ve-gOrevlilerinln l.uİİİ-İ"İ1-1.-yup,ı,..
staj sınavlnda 60 ve daha. yukan.puan alanlar ouş".,ıi 

"uy,ıı.. 
staj notulıunbelirlenmesinde, öğrencinin staj'süresi;deki çalİş;al;,';";a;'ve hareketleri dedlkkate ahnlr.

ii. staj Bütünleme Sınavlan
Dönem V öğrencileri icin tlaziran ayl, _dönem lV öğrencileri için Eyıü| ayl

l!":r]:il_d: 
büıünleme sınavı açııır..Bir üst sİnıfa geclkmeıi!'eçl; (dönemini normalsuleslnoe tamamlamayan) öğrenciler de bu stnava girerler, 6u öğrenciler geri kalandersıerlnin bütünleme slnavtna o slnlfln tüm sL;ı."n, G-i-ıamak şarh ilekaldıklan dersin ilk staj sonu sünavında girerler.

6ütünleme sınaVlannda başanlı olamayan öğrenciler, süreieri elyerdiğisürece stajlannt tekıar ederler ve sınavlanna gi.İrl.., S"rşu"lİ-"lanlar, eğitim devamediyorsa bir üst d6neme devam ederler.
c)Dönem Vl'da

.. _ Pön^"- VI'de slnav yoktur, Aile tlekimliği olarak adlandlnlan bu dönemdeöğıencilerın başans|, çaılştıklan her anabilim -<laIındaki p"ıliılrıx, klınik ve sahaçaılşmalanndaki gayretleri, katlldlklan seminerlerdeki lıjiı"ii-gö, önüne allnamkbaşanll _ başans!z otarak değerlendirilİr,

Dön€m llotıarr
Madde 6 - a)Dönem l, Il Ve lll'te her ders kurulunun,
kurul sonu Veya final veya bütünİemeslndeki allnan geçer notlannortalamasıdır.
b)Dönem lV,V ve Vl'da her stajın staj sonu Veya bütünlemesindeki alınangeçer notlann ortalamasıdlr.

Ç€şitıi tlül,nimler
Iladde 7 . sınav günleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak geçer|ihallerde Fakülte Yönetİm Kuruıu en az yedi gün onciden ilan etmek Şartt iledeğiştirilebilir.
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c, U, TlP nAİ(LıLTESI l995 _ l996 EĞiTiM REHBERü

Iladde 8.28 ocak l9a9 hrih 20063 sa}rlt Resm| oazetede yaylmlanan
'cumhurlyet Üniversitesi TıP Fakültcs| E4ıitim Öğretlm Ve Slnav Yönetmelİğİ'
yürürıükten kaldıı]|mıştır.

GDgd ttıADDD t . 1988 - 1989 öğfetım yılında klasik sisteme göre ders
aıan öğrencilerin öğretİm ve sınav işlemleri cumhuriyet Üniversitesl Eğitim -

Öğretim ve sınaV Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır,

yüriırıük
Iqadde 9 Bu Yönetnıelik 1994 - i995 eğitim - öğretim yılından itibaren

yürürlüğe girer Ve butülı ŞtnIflardaki 6Erencilerl kapsar,

Yürütme
Madde ıo . 6o yönetmelik hükimlerinİ Rektör yürütür
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yönnrıunıirı

Yükseköğretinı Kurulu Başkanlığından :

Yükseköğretiırı Kurrımlan Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği



c. U. TIP FAl(ULTEsl l995 _ l996 EĞiTiM REtlBERi

Amaç
Itadde ı. Bu yönetmelik, kanun, tüzlik, yönetmeıik ve yöneıgelerin

öğr€ncilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dlşlnda yerine
getirmeyen, uyulmast gerekli hususlaİa uymayan, yasaklanan 

-lşleri 
yapanVeya öğrencilik slfat, şeref ve hasiyeti ile bağdaşmayan hal . ve harikitte

bulunan öğrenc!lere Verilecek disiplın cezalannü, usul ve teşkilatla ilgi|ihükümlerı beıirtmek amacüyla düzenlenmiştir.

BiRiNci BöLijM

iıtiıci röıiıııı
Dlslplln Cezalan r,€ Suçlarr

Kap§am
üadde 2 . Yükseköğretim kurumıannda eğitİm - öğİetim gören öğrencilere

ilişkin dİsiplin_ suçlan, disiplin cezalan ve bu cezalan vermeye yetkiİ disipıin
amirleri, dlsiplin kuralıan ile disiplin soruşturmasü, dlsiplın cezalanna itiraz ve bu
cezalan uygulama usul ve esaslan bu yönetmelikte gösterilmiştlr.

tlukuki Dayanak
Madde 3 2547 Saylh Yükşeköğretim Kanunu'nun 54 maddesi ile 65,

maddesinin a / 9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağt teşkil etmektedir,

Taıumlar
Madde 4 . Bu yönetmelikte geçen;
Yükseköğretim Kurumlan: Üniversıteler, fakülteler, enstitüıer, yüksekokullar,

konservatuvarlar, meslek yüksekokullan ile u}guİama Ve araştrrma merkezleridir
oğrenci : tlerhangi bir Yükseköğretim kurumunda önlisans, li§ans. vüksek

lisans {master), doktora Veya tlpta uzmanllk Veyahut da §anatta yetertlk öğrenimi
gören kişileri.

Ylik§eköğretim Kurumundan Uzaklaştrma : Öğrencinin bellrtilen süre içinde
bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe, eklenti Ve tesislerine
girmesinln yasaklanmasün, ifade eder.

Dişipıin c€zalan
Madd€ 5 . Dlsiplin cezalan şunlardür i

a' |Jyanr.a: Öğrenciye, öğrencilik görevlerınde Ve davranlşlannda daha
dlkkatl! olması gerektİğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) klnama : Öğrenciye, öğrencilik görevlerınde ve davranlşlannda kusurlu
saylldığının yaa ile bildirilmesidir.

c) Yükseköğretim Kurumundan Bİr Haftadan Bİr Aya Kadar Uzaklaşttrma :

oğrenciye, Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştlnldıglnın Ve bu sürede öğrencilik haklanndan yararlanamayacağınün yazl
ile bilidirilmesidir.

d) Yükseköğretim Kurumundan tsir Ve ya iki Yanytl uzaklaştınıdlğıntn Ve bu
sürede öğrencİlik haklanndan yararlanamayacağlntn yaa ile bİlidirİımesiair.

9a



c. U. TIP FAKULTFJI l995 - l996 EaiTiM REIıBERi

e) Yükseköğretim Kurumundan Çlkarma : Ögrenciye, blr daha yükseköğretim
kurumlanndan herhangi birine ahnmamak üzere öğrencilikten çıkanldlğInln yazı ile
bildirilmesidir.

Uyarma c.€zasın! Gerektlren Dİ§plln §İıçıarı
Madde 6 . Uyarma cğzaslnl gerektlren fiil ve haller şunlardır;
a) Öğrencilik slfalının gerektlrdiği vakara yaluşmayan tutum ve davnnüşta

bulunmak.
b) Kişilerle olan i|işkjlerde, kaba ve saygıslz davranmak, başkalannı rahat§ız

edecek blçlmde bağıt'nak, şarlrı söyleİnek, çaıgı çalmak, gürüttü etmek, çevresinl
temiz tutmamak-

cı Yetikili nıeicilerçe sorulan huŞuslan haklü bir sebeP olmadan zamanlnda
ceVapIandlrnramiık.

d) ToPlantl ve töl.],nlerde öğretim elemanlanna Veya davetlilere aynlan yerlerl
işgal etmek.

İ[ınama c;eza§rıu Ger€ktiren Di§pıin suçıan ;
vladde 7 . K|nama cezaslnl qerektIren filı Ve ha|ler Şunlardır;
a) Öğrencilik slfattnln gerektirdiği itibar Ve güVen du}gusunu sarsacak

nıtelikte davrantŞ|arda buItınrnak.
b) Yükseköğretim kurumlannda duvarlara, demirbaş eşya t zerine yaz|

yazmak, işaret, reslm ve beırzeri şekilleri cızmek.
c) Yükseköğretim kurumu yetkilile nce i§tenılen bİlglleri ek§lk ve ya yanhş

bildirmek veya hiç bildirmemek.
d) Yüksekqı.etim kurumu yetkililerince tespit edllen yerler dtşına İlan

asmak,
e) DerŞ, §eminer, uygulama, |aboratuvar, atölye çallşması ve konferans gibi

çaIışmalann düzenini bozmak.
0 Yükseköğretim kurumunun ders, semlner, konferans Ve u}gulama

faaliyetlerine içkiıi olarak kattImak.
g) Kumar oynamak, oynatmak.

Yüksek6ğretim Kurumundan Bir t|afİ,adan Blr Aya Kadar Uzaklaştırma
ceza9ıİn Geİektiren Dişıpıln suçıarı

Madde 8 - Yük§eköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştürma cezasını gerektiren Ril Ve haller şunlardır;

a) Öğrenme ve öğretme hürrlyeünı, doğrudan Ve ya dolaylı olarak t$sıtlamatç
yükseköğretim kurumlannın sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu
davranişlarda bulunmak.

b) Tören|erde; tören düzenlni bozacak, tören programlnı. lhlaı edecek
daVranışlarda bulunmak,

c) Yükseköğretim kurumu içlnde sıyasi faaliyetlerde bulunmak.
d) Toplantı Ve törenlerde öğretim elemanlanna Ve ya davettilere aynlan

yerleri uyanya rağmen İşgalde devam etmek.
e) Disipıin kovuşturmaİannın sağlııJl biİ şekilde yürütülmesini engellemek.
0 Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağttmak, afiş Ve pankart asmak.
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g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sayılan bir belgeyibaşkasına veretek kullandırmak veya aynl kurumdan alınan başkaslna ait b-irbelgeyi kullanmak.
h) YükseköğIetinı kurumundaki demirb;]Ş eşyaya, kapl, duvar ve benzeriyerlere ahlak dlşl yaz|lar yazma!, re§im yapmak v.y, yapıştırmax.
i) Yük§eköğretim ku[umunca veya kurumun iziniyle asıımış duyuüulan,program Ve benzerlerini koparmak yırtmak, değiştirmek, karaıamai veyakirletmek.

Yükseköğratim Kurumundan Bir veya İki Yanyıt İçin Uzaklaştırma c€zasıru
Gereldiren Disiplii.! suçıan

lıladde 9 " l ükseköğretim kurumundan bir veya iki yalryıl için uzaklaştlrma}l
gerek|iren f'iil Ve haller şunlardlr,

a) Yükseköğretim kuİıımu id_iirecileri ile öğretİm elemanlannı Ve diğergörevliler| tehdit etnıek, oı]lann şeref ve haysİyetleri;i veya şahtslanna karşı sö;ıü
ve ya yazüıı olarak her hangi bİr saldında bulunmak veya hakaret etmek.

. b) Tek başüna Veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idareci|erinin
şahlslan Veya kararıan aleyhİne saldlrgan niteıikte ko;uşma, yaylnlar yapma, bunlar
aIeyhine öğrencileıi taşhrtmak Veya bu gibi fiİllere teŞeı»os etmeıt.
. . _c) siyasal Ve idolojik alnaç|ar dlşında boykot iŞgal. engelleme gibi eyl.rmlereteş€bbüs etmek Veya yükseköğİetim kurumunun hizmetlerini aksatacak davra,ıl;;ta
buIunmak.

d) Dil, ırk, renk, dın Ve mezhep açlslndan kutuplaşmalara yol açlclfaaıiyetıerde bulunmak,
e) Kurum peİsoneline Ve öğrenci arkadaşlanna fiili tecavüzde bulunmak.
D Yükseköğıetim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapt, duvaİ Ve benzeriyeİlere idolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yZzmak, resim. ambıem Vebenzerlerini yapmak ve yaPıştlrmak,
g) HırstZlık yapmak.
h) Yükseköğretim kulumunda alkolln içkj içmek.
i) Yükseköğretim kurumlannın çallşmalannl sekteye uğratacak nitelikte bır

eyleme, öğrencileİi Veya diğer kimseleri tahrik etmek.
j) Yukseköğretim kurumuna ait kapah Ve açık mahallerde yetkiliıerden izinalmadan toplanttlar düzenlemek Veya bu tür toplanttlara katıımak, öğrencileritemsil yetkisi olmadlğt halde öğrenci temsilcisi s!fatınr takınarak beyanatta

bulunmak toplantı Veya törenlere katılmak.
k) Yükseköğretim kurumu binalanna girmeleri yasak olduğu halde, bu kafara

itaatsıZlİk etmek veya yetkili oıganlarca kapatılmış olan binilara girmek, Zarar
Vermek yeya tahrip etmek.

i) Yükşeköğretim kurumlannda yasaklanmlş her türlü yay!nl bulundurmak,
bunlan çoğaltmak, dağttmak.

m) slnavlarda kopye yapmak Veya yaptırmak Veya bunlara teŞebbüs etmek.

C. ü. TıP FAKüLTESi l995 - l996 E6iTiM REtiBERı

Yükseköğretim l{urumündan (hkarma ceza§ını cereıdiren Dı§ipıin suçlan

Madde lo . Yükseköğıetim kurumundan çIkarma cezasın! ge.ektiren niii Ve
haller şunlardır;
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a) oörevlileri Ve öğrencilerl ceblr Ve şiddet klıIlanarak kunrm dlşına
çıkarmak, görevin yaPılmasına engel olmak Ve ya öğrenciteri bu tür davrantşlara
zorlama'(.

b) Yükseköğr€tlm kurumlannın ideolojik Ve siyasi amaçlada huzur, sükun Ve
çalışma düzeninl bozmak Veya boykot, işgal. engelleme. personelin işini
yavaşlatma gibi eylemlere tahrik etmek.

c) Yükseköğretim kunrm|annda §iyasi veya ideolojik amaçlı bildiri. afiş.
pankart, bant Ve benzerlerini bulundurmak, çoğaıtmak, dağıtmak.Ve ya bunlan
kurum binalanna Veya binalardakl eşyalar üzer|ne yazmak, resimlemek, teşhir
etmek, söZlü Veya yazılt ideolojik proPoganda yapmak,

d) Bir klmseyİ Veya grıbu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye
veya bö} te bir .]_jleme katılmaya },ahut yalan beyanda bulunmaya Veya
sahte .leıiı gösterrneye. suçu yiilJenmeye zorlamak.
e) Kanurı dtŞ! klınıluşlara üye o|mak, bu kuruluşlar adlna faaılyet yapmak

Veya yardımda bulunmak.
f) Uyuşturucu madde kulıanmak, taşımak, bulundurmak Veya ticaret|ni

yapmak,
g) DeVletin şahsiyetine karşl işlenen cürümler sebebiyle cezalandtnlmış

olmak
h) '63l6 saylt Ateşli Silahlahlar Ve Eıçaldar ile Diğer Aletler Hak}ondatQ

Kanun'a muhalafet ederek, ateşli silahlarla, mermileıini Ve biçakla saldln Ve
savunmada kullanllmak uzere özel olarak yaptlİnış bulunan dİğer aletİeri, patlayıcı
maddeleri taştmak, yükseköğretim kurumtan lçinde bulundurmak Veya bu
suçlardan mahkum olmak.

i) Yükseköğretim kurumu binalannda Veya eklentiıerinde izİn almadan açık
Ve ya sakh dernek Vb. kuruluşlar te§pit etmek.

j) sınavlarda tehditıe kopye yapmak. Kopya yapan öğrencılerin dersaneden
çtkanlmaslna engel olmak, kendi yerine başkalannı slnava §okmak Veya başkasınln
yerine sünava girmek,

k) Disiplİn kovuşturması ile ilgili işleri Veya disiplln kurulunun çalışmasını
zor kullanarak Veya tehditle engellemek.

l) Irza tecavüz etmek.
m) CüVenlik kuvvetleri tarafindan aranılan kjşileri saldamak ve ya

banndırmak,
n) Derslere ve slnavlara girilmesİne, ders Ve sınavıann yapllmasına herhangi

bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışanya çıkarmak, çıkmaya kışhrtıcı
veya zorıayıçı davranışlarda bulunmak,

o) Bir kişiye Veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun iskence yapmak Veya
yaptlrmak.

ö) Bayrak törenlerine engelleyıcİ tutum ve davranışta bulunmak veya tören
esnasında gereken saygıyı kasıtlr olarak göstermemek.

Öngörülmeıniş Disiptin suçIan
ıladdç ı l - Yukanda sayllan ve disiplin cezast Verilmesi gerektiren fiil ve

hallerden nitelik Ve ağırlıklan itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynt
türden disiplin cezası verilir.

Di§ipıin cezaşırun Tekarrürü
ıladde 12 - Disiplin cezasl verilmesine neden oımuş bu fiil Veya halin

öğrenci|ik süresince tekerrüründe bir derece ağlr ceza uygulanır. Aynı derecede

1ol
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üçüNcü BöLüM

Di9ipıin soruşturma9r
|ıladde ı 3 - Disiplin sotuşturmaslnl yaptırmaya yetkili amirleİ;
a) Fakülte öğrencileriıin işlemiş olduklan disiplin §uç|anndan dolayı Dekan,
b) Enstitü öğrencİlerinin işlemiş olduklan disipıin suçlanndan doı;y Enstitü

M üd ürİı.
c) Yüksekoküll ögrencilerinin işlemiş olduklan disiplin suçlanndan dolayı

Yüksekokui Müdürü,
d) Konservatuar öğrencilerinin işlemiş olduklan disiplin suçlanndan doıayl

konservatuar Müdürüdür,
Soruşturma yaPmaya yetkili amırler. soruşturmayl \izzal yaP.abileceği gibi

soruştuİTnacl Veya soruşturmacllar tayini süreti ile de yaptırabillr.

sorulturma süı-Q§i
Madde l4. Disİplin soruşturmaslna olaytn öğrenilmesini müteakip ilk !ıresai

gününde başlanlf. soruşturmanln, soruştuıTnact tayinl süretiyıe yapllmast halinde,
şoruştuIma karan geciktirilmeden soruşturmacıya bildlrilir. Soruşturnl-, onay
tarihinden itibaren en geÇ t5 gün lçinde sonuçlandü llr.

soruşturmanln bu süre içerisinde beıirilememesi halinde soruşturmact,
gerekıi olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrİni veren
disiplin amiri uygun buİduğu takdirde soruşturma süresİni uzatabiliİ.

soruşturmanın Yapılış Şekli
Madde l5. soruşturmact tanık dinler, keşif yapabilir Ve bilir kişiye

başVurabileceği gibi bunlan gerektirdiğinde istİnabe süretiyle de yaptırabi|ir. H;r
soruşturma İşlemi bir tutanakla tesPit olunur. Tutanak; ışlemin ne zaman Ve nerede
yapıldığt, !şlemin mahiyeti, kİmlerin katıldlğl, ifade attnmlş ise sorulan ve cevaplan
belırtiıecek şekilde düzenlenir Ve soruşturmacl. katip ile İfade sahibi veya ieşif
sırasında hazür bulundurulanlar Veya belge sorumlulannca imzalanır. istinabe
talImahnda şahidin hüviyeti, adresİ Ve benzeri açlklaylcü bilgİler lyice bellrt!lir.
Tanüğa usulüne uygun olarak yemin ettirilir Ve yapılan yeminin şekil de yaallr.

Yükseköğretim kurumıann!n bütün Personeli; soruşturmacııann istedikleri
her türlü bilgi, dosya Ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın
Vermeye Ve lstenecek yardtmlan y€rine getırmeye mecburdurtar.

savunma Hak|.o
ıladde ı6 . a) tlakknda disiplin soruşturmasl açllan öğrenciye atfedilen

suçun neden ibaret olduğu savunmaslnl yapacağt tarihten en az ğç gün önce yazlı
olarak bildirir. Bu yaAda; öğrenciden b€lirtilen gün, saat Ve yerde savunma§tnt
yapmak üzere haztr bulunması istenir. Tebligat yaplımasının mümkün olmadlğı
hallerde, öErencİnin savunmasını yaPmak üzere soruşturmacıya başvurmail
hususu, mensubu bulunduOu kuruluşun belirli yerlerinde ilan oıunur,

b) oğrenciye gönderilecek davetiyede; çağnya özürsüz olduğu halde
uymadığl Veya özürünü zamanlnda bildirmediğİ taktirde, savunmadan Vazgeçmiş

l02

cezayt gerektiren fakat ayn fiil Ve haller nedeniyıe verilen disiplin cezalannln
üçüncü uygulamasında da bİr dere(:e aEür ceza verilir.
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saytlacağl Ve diğer deliller€ dayanllmak suretly|e hakkında gerenİ karann Verİleceği
kaydolunur.

c) Makbul sayılan bir özür birdiren Veya mücbir sebep dolaystyla davete
uymadığı antaşllan 

'ogrenciye yeniden uygun bir süre Verillr Veya bellrtilecek bir

"ire içirroe },azılı savunmasınl göndermesl istenl.. Tutuklu öğrencilere
ŞavLınmalannt yazlll olarak gönderebileceği duyurulur.

d) tier iırıo tebliğat işlerİnde, bu yönetmeliğln 55. Ve 37. maddelerin
hükümleri u}gulanır.

e) SoruŞturma; Öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek
Şekitde yürütülür- Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın atı|mastna lmkan
veri'lmez.

§oruşturma Raporu
Madde l7- Sorusturma sonuçlandıqında bir rapor düzenlenir, Raporda;

soruştunna onay|, sorusturma başlama tarihi, soruşturulanın kimliğl, suç maddesi
ayn ayn tahtil edİlerek deliılere göIe suçun sabit olup olmadlğı taruşılır,
uyguıanacak disiplin ce]iisı teklif edilir. Varşa, belgelerin a§ll Veya suretleri bir dizi
pululasına tıaEÜnarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile bidlkte
soı,uşturmayı açan merciye levdİ edilir.

soruşturma §üresindeki Tedbir
Ma<lde la- soruşturİnacllar. zaruri gördükleri taktirde soruşturma §üresince,

tanlk öğrencilerin yükseköğIetiin kurumu binalanna girmesinin yasaklanması
hususunia karar verilmesinİ disiplin soruşturmastnl yaptırmaya yetkili merciden
isteyebilirler. Yetkili mercinin karan aynen uygulanır.

Ögrencinin disiPlin suçunu işledikten sonra yükŞeköğretİm kurumu içinde
yer değişlirmesi Veya yükseköoretim kurumunu değişürmiş bulunması veya

\'tlırseırogretim Kurumundan her ne sePePle oıursa olsun aynlmlş oImasü,

soruşturiıa açılmasına devamına Ve gerekli kararIann altnmasına engel teşkil
etnia]1.

ceza KoYuşturması lıe Dısipıin Kovuşturma§ınn Blr Arada Yüritiiimesi

Madde ı9 . §nü olaydan dolayı, öğrenci hakklnda c,eza kovuşturmasının
başlamtş oImast, dısiPlin kovuşturmasınl gecilltirmez.

Sinığın ceza kanununa göre mahkum olmasü Veya olmamasü dlsiplin
cezastnın uygulamasına engel teşkjI etmez.

soruşturmarun sonuçıandınlmasr
Madde 20 - a) soruşturma raporu Veya dosyası fakülte dekanı, enstitü,

konseryetuar Veya yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan
sonuçlandınlır veya yetkiıi disiplin kuruIuna derhal Verilir. Dısiplin kurulu en geç üç
gün içinde topıanarak gerekli incelemelere gırlşir.
" ' 

b) Soruşturma d6syasını inceleyen Dekan, müdür Veya disiplin kurulu gerekli
görürse noksan saydlği beıirti soruŞturma işlemlerinin tamamıanmasını yani

Joruşturmacıdan Veya disipIin kurulunun bir üyeslnden i§teyebilirler,

Disiplin Cezası verm€ye Yetkili Amır v€ Kurullar
Madde 2l . |Jyarma, ! nama Ve yük§eköğretim kurumundan bir haftadan bir

aya Kadar uzaklaştlrma cezalan, doErudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü,

ı03
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Kuruı Çalrşmalarlıun Düzeıılanmesi
lladde 23. ToPlanh gündeminin haarlanması. ilgıliıere du},rırulmasl, kurul

çallşmalannın düzenlj yurütülmesı, başkaıı taraflndan sağlantr.

Topıanh l{lgabı
lıladl,€ 24 . Disiplin kuİulu olarak yönetlm kurulunun toP|an nisabı, kurul

üye tam sayıslnın yandan tazlasldlr.

Raportörlük
Madde 25 . Kurrıllarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği alye

F3flnd.alı yürütülür. RaPortör üye. havele edilecek dosyanln incelenmesini el: geç
iki gün içinde tamamlar ve haarlayacağl raporu başkana sunar.

Görilşme Uşulü
ilıadde 26. Kurulda; raportörün açtklamalan dİnlendlkten sonra iş

görüşülrnesine geçilir. Kuruı gerek görurŞe soruşturmacllan da dınleyebilir.
Konunun ayd!nlandıEı ve görüşlerin yeterliliği sonucuna vanldtğında oylama yapıılr
Ve karar başkan tamfİndan açtklanır.

oJ.lama
lüladde 27. DisiPlln kurulannda her üye oyunu kabul Veya rcd yoluyla

Vermekle görevlidır. Çekjmser oy kuılanılmaz- Kararlar toplantıya kablanİann salt
çoğunluğu ile alınlr.

oylann eşitliği hatinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk saylltr. Karar özeti
üyeler tarafından lmzalanan bir tutanakla saPtanlr.

kaıar siresi
ıradde 28. Disiplin cezası Vermeye yethili amirıer; uyarma, l0nama,

yükseköğretim kurumundan bir haftadan bİr aya kadar uzaklaştlrma cezalannl
soruşturmantn tamamlandlğİ günden itibaren beş gün içinde Vermek zorundadır.

Diğer disiplin cezalanntn Verilmesini gerektiren halleİde dosya derhal
dlsİplin kuruluna havele edİlir. Disipiıin kurulu dosyay aldıği tarihten iiibaren en
geç on gün içinde karar vermek zorundadtr.

Karar
Madde 29 . Disipilin ceza§t Vermeye yetıiilli amtrler Ve ya disiplin kurulu;

soruşturma raPorunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardlr.
oerekc€lerini göstennek l€yıt ve Şaıtt leyhte Veya aleyhte başka blr disiplin cezası
verebilir

l04

konseryatuar Veya yük§ekokul müdürünce,Yük§eköğretim kurumunda bir Veya ikiyanyl lçin uzaklaşttrma cezası ile yüks,.köğretim iurumundan çıkarma ceialan,
yetkili dislplin kurullannca Verilir

FaküIte, enstitü, konsen/afuar Ve .,,üks.ko!.tll, yüksekokul yönetim kurullan
ayol zamanda kendi kurumlannln disiplin kurulu (1()revİni de yapar,

Dlsipıin Kuruıunun Topıaıtma5ı
trladde 22 . Disiplin kurulu. başk l|Iıi !_.!li |_j, üZerine be|irlenecek yer, gün

Ve saatte toplanır.
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Disiplin Cezası verİrken Dikkat F,dilecek flu§u9lar
ll"İİ" SO , a) Disiplin ceza|annı vermeye yetkili amirler lle disiplln

*.,-,r,-ii-."r.rra.n uirini Lyin ve takdir ederken, dlsiplin suçunu oluşturan fiil

Ve hareKetlerinin ağürlügınl, §anük öğrenicinin hangi maksatla hareket ettiğlni ve

,-".,r,, 
-a"n. onie -uir disiptin cezasü alüp almadığını, davranış, tavür Ve

t "..ı."ti"ri.ı 
işlediği fiil ve yaptigı hareket dolaysıyia nedamet duyup duymadüğınü

dikkate alınır.-'---Şiii.iı.. yük§eköğretim kurumu öğrencilerl i|e birlikte, ke.ndi yükseköğretim

ı.r.r-rnau'Jiripıin suç"u işüenmesi hali;de bir üst derece disiplin cezası Verilir,

İ;;j;'-;İ"; İşİenileh ai.ipıin §uçıannda, suçıuıann . 
münfefinden tespit

"aİİemeoiği 
halleıde topluluğu oluştuİan öğrencilerin her blrine yetkill amir ve

kurullarca uygun görülecek cezalar Verilİr,

Uyguıama r,G İtiraz

c€zatarln Biıdiriıme§i
Maddç 5l , DisiPilin soruşturması sonunda Verilen ceza soruŞturma

vaptırmaya yel Kjli amir taraf!ndanj
ul huİ.r,,nOu disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
»j öğr"ncinın iro u"yu babası 

'y;kıukıa; halinde, öğrencinin göstermiş

bulundugu en yakın aile mensubuna,--'-";ra;;'alan ogrencil,e burs veya kledi veren kamusal ve özel kuruluş veya

kişilere.
d) Yükseköğretim kuruluna,
ei üniversitiaen çlkarma cezasü Verildiği taktirde yukandakilere İlaveten;

l) Bütün yük§eköğretim kurumlanna,
2) Emniyet makamlanna,
5) ilgili Askertik şubelerine,
+i y"ıxseııoEretim kurumuna (Ö,s,Y,M, Başkanlüğüna) yazılı olarak bildirilir,

ÖLİpİirİ.rİı"" gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı

kuruluşlarda, ilan yoluyıa tebliğ edilebilir,

Uygulama
ıua"aae sz, Yetkili Merci veya kurul kararlannda hangi laİihten itibaren

,,ygrıun;.ugi hususu beıirtiımedikçe, dısipıin cezalan Verildikleri tarihten itibaren

uygulanür.

İtiraz sür€si Y€ İdari Yargr Yoıu
ıı"aa" ıı, Disiplin amiilari tarafından §oruşturma doŞyasüna dayanılarak

resen verilen uyaıTna ve kınama cezalan kesin olup. bunlara karşü idari yargı yoluna

oidılemez,
"'""-'Ö].İpli" amirlerince verilen bir haftadan bir aya kadar veya disiplin

kurull;;;;- kararlaştınlan bir veya iki yanyıl için yükseköğretim kurumundan

,r.-ı.İrİtİ.-. cezalaİna karşı herhİng! bir'usİ idari merciye itiraz edilemez, Ancak,

bu cezalara karşl, idari yargı yoluna başVurabilir,"" -- oİrİplİ- tlr-llu., Ğrİr,nOun verilen yüKseköğretim _kurumundan çıkarma
Xu.u,lr---Üİİİ onOeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir,
"------itiru, 

i,uıına e', iiraz mercii olan ünivirsite yönetim kurulu, Karan İnceleyerek,

verilen cezayı aynen kabul Veya reddeder,
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FAKULTD YONETIM KURULU KARARLARJ;
Karar 88\258- Fakültemiz öğrencilerin aırııklaIı sağlık raPorlannın fakülte

yönetim hurulunda görüsülebilme5i için;
a) Mesaİ saatleri iÇinde Dekanltktan hasta sevı, k.iğtdl alarak lvlediko - Sosyal

MerkeZine gitmelerine,
b) Mediko - sosyal Merkezi hekimindlli alınan raporlann Üniveı,site

hastanesine tasdik ettirilmesıne,
c) Mediko - Sosyal tlekimliğince üniversite hastanesine sevk edilenlerin

raporlaüT n uzman hekimce imzalanmış Ve Başhekimlikce tasdik ettirilmesi,
d) Mesai saatleri dışında acil olarak heİ hanqi bir sağlık kurulu5!ından allnan

raporlann llniversite llastanesine tasdik ettirilmiş olmaslna,
e) Il dıştndan alınan sağlük Iaporlannln üniversite hastanesinden Verilmiş

Veya üniversite hastanesine tasdik ettirilmiş olmaslna,
f) Usulüne uygun olarak altnmış raPorlann 7 gün içerisinde Dekanllğa

verilmesine,
g) Yukandaki esaslara uymayan raPorlann kabul edilmemesine karar Verildi,
Karar 9l/2?9, 2547 iay|ll kanunun 5747 sayllt Kanunla değişik 5\l

maddesinde yer alan Atatürk ilkeleri ve inkiLap Tarihi , Türk Diıi, Yabancı Dil Ve
Seçmeli derslerin programlanmast Ve okutulmasü hakl(rndaki Yükseköğretim Kurulu
Yürütme Kurulunun l9.B,l99l tarih Ve 91.50.920 sayill karan ile cumhuriyet
Üniversitesi senatosunun 11.9 l99l tarİh Ve l99l\24 sayllı karan doğrultusunda;

a- Atatürk iıkeleri ve inkilap Tarihi Ve Türk Dili dersİerinin dönem l de
haftada iki saat iki yanyıl okutrrlmasına,

b- Yabancı dil (ing,) dersinin Dönem I de haftada İıç saat iki yanyll
okutulmasüna,

c- Seçmeli derslerin haftada bir saat okutuImasına,
d- Dönem l de Yabancl Dil, Atatürk ilkeıerİ ve.inkilap Tarihi derslerini

başaran dönem II, III, IV öğrencilerinin bu derslerden muaf sayllmasına,
e- Dönem Il öğrencilerinin l99t - ]992 qlitim - Öğretim yülında haftada bir

saat iki yanyıl Türk Dilı dersi okumalanna, (Dönem II de olup l99o - l99l Eğitim -

Öğretim ytlünda slnlfta kalan Ve Türk Dili dersini başaran öğrenciler hariç) karar
verildi.
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